
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, খানসামা, দিনাজপুর 

 

এবাং 

 

জজলা প্রশাসক, নেিাজপুর এর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

বানষ বক কম মসম্পােি চুনি 

 

জুলাই ১, ২০২০ -  জুি ৩০, ২০২১ নরিঃ 

 



 

 

সূনিপত্র 

 

কম বসম্পােদির সানব বক নিত্র 

 

প্রস্তাবিা 

 

জসকশি ১ :রূপকল্প (Vision) , অনিলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ বাবনল  

 

 

জসকশি ২ : কার্ বক্রম সম্পােি সূিক ও লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

সাংদর্াজিী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

সাংদর্াজিী ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তাবায়িকারী েপ্তর এবাং পনরমাপ পদ্ধনত 

 

 

সাংদর্াজিী ৩: কম বসম্পােি লক্ষযমাত্রা অজবদির জক্ষদত্র অন্য েপ্তর/সাংস্থার উপর নিf ©রশীলতা  



 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, খািসামা, নেিাজপুর এর কম ব সম্পােদির সানব বক নিত্র 

 

(Overview of the performance of the Upazila Nirbahi Officer, Khansama, Dinajpur) 

 

সাম্প্রনতক অজবি 

 

খানসামা উপজজলাজে বাল্যদববাহ মুক্ত ঘ াষণা েরা হজেজে এবং এ অজমন ধজর রাখার সাদব মে োর্ মক্রম অব্যাহত রজেজে। 

খানসামা উপজজলার আজলােঝাড়ী ইউদনেজনর বাসুলী গ্রাম, ঘেড়জেড়ী ইউদনেজনর বাহাদুর বাজার মুদিপাড়া ও মািারপীর গ্রামজে 

মািেমুক্ত ঘ াষণা েরা হজেজে এবং এ পর্ মন্ত ১৬ টি মািে দনেমর পদরবারজে পুনব মাদসত েরা হজেজে।  

দেক্ষুেমুক্ত খানসামা উপজজলা গড়ার লজযে ২৫৪ (দুইশত চুোন্ন) জন দেক্ষুজের ডাটাজবজ প্রস্তুত েরা হজেজে। এ পর্ মন্ত ৬৪ জন 

দেক্ষুেজে পুনব মাদসত েরা হজেজে। 

বাল্য দববাহ প্রদতজরাজধ অত্র উপজজলার সেল োজী, পুজরাদহত এবং প্রাে ৩০০ জন solemniser (র্ারা দববাহ ঘরদজস্ট্রার নন 

অথি দববাহ পড়ান) বাল্য দববাহ দনজরাধ আইন, ২০১৭ এবং এসএমএস এর মাধ্যজম বেস র্ািাই দবষজে প্রদশযণ প্রিান েরা 

হজেজে। 

বাল্যদববাজহ ঝুঁদেপূণ ম নারীজির ডাটাজবজ প্রস্তুত েরা হজেজে এবং ৪৬ জন ঝুঁদেপূণ ম নারীজে প্রদশযণ প্রিান েরা হজেজে। 

দডদজটাল বাংলাজিশ দবদনম মাজণর লজযে দশযে, জনপ্রদতদনদধ, োত্র-োত্রী, িদলত সম্প্রিাে, আদিবাসীসহ প্রাে ৪৫০ জনজে ঘবদসে 

েদিউটার প্রদশযণ প্রিান ও ১০০ জন যুবেজে দিল্যাদসং প্রদশযণ দিজে দিল্যাসার দহজসজব প্রস্তুতেরণ। 

ক্ষুদ্র নৃ-ঘগাষ্ঠীর ২০ টি পদরবারজে ঘসলাই প্রদশযণ ও ঘসলাই ঘমদশন প্রিান, ২০ টি পদরবারজে পাটজাত পণ্য ততদরর প্রদশযণ ও 

র্ন্ত্র প্রিান এবং ৩০ টি পদরবারজে ঝটা োপড় ঘথজে পাজপাশ ততরী প্রদশযণ প্রিান। পাটজাত পণ্য ততরী ও সরবরাহ এবং িার 

লয টাো ব্যজে প্রদশযণ ঘেন্দ্র দনম মাণ েরা হে। এোড়া গুচ্ছগ্রাম (দসদেআরদপ) প্রেজের মাধ্যজম আঙ্গারপাড়া ইউদনেজনর 

সুবণ মখুলী আদিবাসীপাড়াে ৪০ টি ভূদমহীন ক্ষুদ্র নৃ-ঘগাষ্ঠী পদরবারজে পুনব মাদসত েরা হে। 

 

িযাদলঞ্জসমূহ  

জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা অনুন্নত ও জজলা হদত দূরবতী। নিরবনিন্ন নবদ্যযদতর অিাব, অনিদস ইন্টারদিদের নিড কম, প্রযুনিজ্ঞাি সম্পন্ন 

জিবদলর অিাব,  অবকাঠাদমাগত দ্যব বলতা। 



েদবষ্যত পদরেেনা: খানসামা উপজজলার সবেটি ইউদনেনজে তথা সমগ্র খানসামা উপজজলাজে মািেমুক্ত ঘ াষনার জন্য উজযাগ 

গ্রহন। ভূদম ঘসবাজে সহজীেরণ, শতোগ ই-দমউজটশন অব্যাহত রাখা, অন্যান্য ঘসবা সহজীেরণ, হেরাদনমুক্ত ও 

যুজর্াপজর্াগীেরণসহ সেল ইউদনেন ভূদম অদিসজে ই-ঘসবা প্রিাজন সযম েজর ঘতালার উজযাগ গ্রহণ েরা। প্রাথদমে পর্ মাজের 

সেল দশযাথীজির দবনামূজল্য টিদিন বক্স দবতরণ েজর প্রজতেেজে বাড়ী ঘথজে খাবার আনার পদ্ধদত িালুর মাধ্যজম শতোগ 

প্রাথদমে দবযালজে দমড-ঘড দমল িালুেরণ। খানসামা উপজজলার পাজেরহাজট পাঠাগার দনম মাণ। ক্ষুদ্র নৃ-ঘগাষ্ঠী, হদরজন সম্প্রিাজের 

আথ ম-সামাদজে অবস্থার উন্নেজন আেবধ মনমূলে প্রেে গ্রহণ। সেল দশযা প্রদতষ্ঠান ও সেল সরোদর/ঘবসরোদর/স্বােত্বশাদসত ও 

ঘবসরোদর অদিসজে ধূমপানমুক্ত ঘ াষণা। শতোগ দশযা প্রদতষ্ঠান, হাসপাতাল, েদমউদনটি দিদনে, থানা িত্বজর বৃযজরাপন েরা। 

সরোদর ঘসবা প্রিাজন, মানসম্মত দশযা প্রিাজন দডদজটাল প্রযুদক্তর ব্যবহার ও তথ্য প্রযুদক্ত জ্ঞানসিন্ন িয জনশদক্ত ততদর। 

দেক্ষুেমুক্ত ও গৃহহীন মুক্ত উপজজলা গঠজন উজযাগ গ্রহন। দেশন-২০২১ ও এসদডদজ বাস্তবােজন আন্তঃদবোগীে সমন্বে সাধন, 

দবদেন্ন েম মসূদি প্রণেন ও বাস্তবােন। 

 

২০২০-২০২১ অর্ ববছদর সম্ভাব্য প্রধাি অজবিসমূহ: 

পর্ মােক্রজম সবেটি ইউদনেন তথা সমগ্র উপজজলাজে মািেমুক্ত ঘ াষণার জন্য উজযাগ গ্রহণ েরা।  

দডদজটাল বাংলাজিশ দবদনম মাজন খানসামা উপজজলার দশযেজির ঘবদসে েদিউটার প্রদশযণ প্রিান এবং এ বের আরও ১০০ জন 

দিল্যাসার প্রস্তুতসহ খানসামা উপজজলা দিল্যাদসং ঘসাসাইটি গঠন। 

ভূদম ঘসবাজে সহজীেরণ, শতোগ ই-দমউজটশন অব্যাহত রাখা, অন্যান্য ঘসবা সহজীেরণ, হেরাদনমুক্ত ও যুজগাপজর্াগীেরণসহ 

সেল ইউদনেন ভুদম অদিসজে ই-ঘসবা প্রিাজন সযম েজর ঘতালার উজযাগ গ্রহণ েরা।  

বাল্যদববাহ দনজরাজধ শতোগ জনপ্রদতদনদধজে প্রদশযণ প্রিান এবং ওোড ম পর্ মাজে বাল্যদববাহ প্রদতজরাধ েদমটি গঠন। 

প্রদতটি দশযা প্রদতষ্ঠান ও সরোদর/আধা সরোদর স্বােত্বশাদসত অদিস িত্বর, হাসপাতাল ও েদমউদনটি  দিদনজে সবুজ প্রদতষ্ঠান 

েম মসূিীর মাধ্যজম বৃযজরাপন েজর সবুজােনেরণ। 

সমগ্র খানসামা উপজজলার সমস্ত দশযা প্রদতষ্ঠান ও সেল সরোদর/আধা-সরোদর/স্বােত্বশাদসত প্রদতষ্ঠানজে ধুমপানমুক্ত ঘ াষণা।  

খানসামা উপজজলার মানসম্মত দশযা দনদিতেরণ ও োত্র-োত্রীজির উপদস্থদত দনদিতেরজণর দনদমত্ত উজযাগ গ্রহণ। অত্র 

উপজজলাজে মািেমুক্তেরণ ও সেল দশযা প্রদতষ্ঠানজে ধূমপান ও মািেমুক্তেরজণর উজযাগ গ্রহণ। বাল্যদববাহ ঘরাজধ এর 

অপোদরতা ও েোবহতা দবষজে জনগণজে অবদহতেরণ, সজিতনতা বৃদদ্ধ ও বাল্যদববাহজে শূজন্যর ঘোঠাে আনজত উদ্ভাবনী 

উজযাগ গ্রহণ।  

অদিোন্ড ঘমাোজবলার জন্য ওোড ম পর্ মাজে েদমটি গঠন ও ব্যাপে জনসজিতনতা সৃদি ও প্রিশ মনী। দুজর্ মাগ ঘমাোজবলাে মানুষজে 

সজিতন েরা ও প্রদশযজণর মাধ্যজম দুজর্ মাগ প্রদতজরাধ ও দুজর্ মাগ ঘমাোজবলাে সযমতা েজর গজড় ঘতালা।  

দেক্ষুেমুক্তেরজণর উজেজে তাজির পুনব মাসজনর মাধ্যজম দেক্ষুজের সংখ্যা এে তৃতীোংজশ নাদমজে আনা।  

সরোদর বরাে সাজপজয গৃহহীনজির জন্য গৃহ প্রস্তুতেরজণর মাধ্যজম পুনব মাসন েরা।  

ক্ষুদ্র নৃ-ঘগাষ্ঠী ও হদরজন সম্প্রিাজের জনসাধারজণর আত্মেম মসংস্থান ও আথ ম-সামাদজে অবস্থার উন্নেজন োজ েরা। 

দনম্নস্বাযরোরীসহ প্রজতেে সরোদর িপ্তরজে উদ্ভাবনী োজজ উৎসাহ প্রিান এবং ঘসরা উদ্ভাবেজে পুরস্কার প্রিান।  

দুনীদত িমন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিেরজণ উজযাগ গ্রহণ েরা।  

সরোজরর দেশন-২০২১ ও এসদডদজ বাস্তবােজন আন্তঃদবোগীে সমন্বে সাধন ও জনগণজে খুব সহজজ ও স্বেতম সমজে ঘসবা 

প্রিান এবং দুনীদত িমজন উদ্ভাবনী উজযাগ গ্রহণ েরা। 

 

 

 



 

 

উপক্রমনণকা (Preamble) 

 

   উপদজলা নিব বাহী অনিসার, খািসামা, নেিাজপুর। 

 

 এবাং 

 

জজলা প্রশাসক, নেিাজপুর। 

 

এর  মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২০ তানরদখ এই বানষ বক কম©সম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জসকশি ১: 

১.১  রূপকল্প (Vision):  

েক্ষ, স্বি, কার্©কর, গনতশীল এবাং জিবান্ধব প্রশাসি। 

১.২ অনিলক্ষয (Mission):  

তথ্যপ্রযুনি ব্যবহার, উদ্ভাবি িি বা ও প্রনতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনদ্ধর মােদম একটি েক্ষ, জসবামুখী ও মািসম্মত এবাং সমদয়াপদর্াগী জিমুখী 

প্রশাসি গদে জতালা। 

 

১.৩.১ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

             ১. সরকারী ও জবসরকারী সকল উন্নয়িমূলক কার্ বক্রমসমূদহর কার্ বকর সমন্বয়সাধি 

            ২.  আইি-শৃঙ্খলা সাংহতকরণ ও সন্ত্রাস, জাংগীবাে নিমূ বলকরণ  

            ৩.  ভুনম ব্যবস্থাপিা ও রাজস্ব সাংক্রান্ত   

            ৪.  জসবা প্রোদি তথ্য প্রযুনির ব্যবহার   

            ৫   বাল্য নববাহ প্রনতদরাধ   

            ৬. মািসম্মত নশক্ষাব্যবস্থা জজারোরকরণ এবাং সামানজক সদিতিতা সৃনি 

            ৭.  দ্যদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা,বিায়ি,জলবায়ু পনরবতবি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ জেকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবি ত্বরানন্বতকরণ   

            ৮ সামানজক নিরাপত্তামূলক কার্ বক্রদমর বাস্তবায়ি জজারোরকরি   

 

১.৩.২ আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্য ( Compulsory Strategic Objective) 

 ১.  েক্ষতার সদে বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি 

 ২.  েক্ষতা ও নিনতকতার উন্নয়ি 

 ৩.  তথ্য অনধকার ও বােতামূলক তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি 

             ৪.  কার্©পদ্ধনত ওদসবায় মাদিান্নয়ি 

             ৫.  কম© পনরদবশ উন্নয়ি 

             ৬.  আনর্ বক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি 

১.৪ কার্ বাবনল (Functions) : 

উপদজলা উন্নয়ি কম বকাদের সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রী প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ  উপদজলার  উন্নয়ি কম বকাে বাস্তবায়দির সমন্বয়কারীর োনয়ত্ব 

পালি। 

সরকার কর্তবক কৃনষ, স্বাস্থযদসবা ও জিস্বাস্থয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রার্নমক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা 

নবষয়ক গৃনহত সকল িীনতমালা ও কম বসূনির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি,তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধি। 

দ্যদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা এবাং ত্রাণ ও পূনব মাসি কার্ বক্রম গ্রহণ, নজ আর, টিআর,কানবখা ,কানবো নিনজনড, নিনজএি, অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসৃজি 

ইতযানে কার্ বক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ। 

ভূ- প্রাকৃনতক নবনশিযসমূহ সাংরক্ষিসহ পনরদবশ দূষদির িদল সৃি জলবায়ু পনরবতবি নবরুদপ প্রিাব জমাকাদবলায় জিসদিতিা সৃনি, বিায়ি, 

নবনিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি,তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ। 

সামানজক নিরাপত্তা ও োনরদ্রয নবদমািি নবনিন্ন মন্ত্রণালয়/নবিাগ কর্তবক গৃহীত ন্যাশিাল সানি বস কম বসূনি, একটি বােী একটি খামারসহ নবনিন্ন 

প্রকল্প বাস্তবায়দি সহায়তা প্রোি ও কার্ বকর পনরবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধি। 

উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পনরবীক্ষণ। 

জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ি এবাং অনিদর্াগ নিষ্পনত্ত ব্যবস্থাপিার আওতায় অনিদর্াগ নিষ্পনত্ত। 

নবনিন্ন  সামানজক সমস্যা জর্মি জর্ৌি হয়রানি, িারী নির্ বাতি, মােক জসবি, জর্ৌতুক, বাল্যনববাহ ইতযানে প্রনতদরাধ/নিরসি কার্ বক্রম।  

স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ বক্রম। 

এিনজওদের কার্ বক্রদমর সমন্ময়সাধি।               

উপদজলা ক্রীো সাংস্থার সিাপনত নহসাদব নবনিন্ন ক্রীো প্রনতদর্ানগতার আদয়াজি করা।  

উপদজলার নবনিন্ন কম বকতবা কম বিারী ছাোও জর্ জকি ব্যনি বা প্রনতষ্ঠাদির নবরুদদ্ধ আনিত অনিদর্াদগর তেন্ত কার্ ব পনরিালিা।  

কনতপয় নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও অনিদসর কম বিারী নিদয়াগ প্রনক্রয়া পনরিালিা করা।  

উপদজলা নিব বাহী অনিসার নহদসদব খাস, অনপ বত এবং পদরতেক্ত সম্পনত্তর ব্যবস্থাপিা তোরনক এবাং ইজারা সাংক্রান্ত কার্ বক্রম পনরিালিা 

করা। 
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ঘসেশন-২ 

জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাদধোর োর্ মক্রম, েম মসিািন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপদজলা প্রশাসদির জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

উপদজলা পর্ বাদয় 

সরকারী ও 

জবসরকারী সকল 

উন্নয়িমূলক 

কার্ বক্রমসমূদহর 

কার্ বকর সমন্বয়সাধি 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মানসক সাধারণ  সিা 

অনুষ্ঠাি 
অনুনষ্ঠত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

মানসক সাধারি  সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 
নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ২ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯৫ 

নবনিন্ন উন্নয়িমূলক 

কার্ বক্রম পনরেশ বি ও 

েশ বি 

পনরেশ বিকৃত প্রকল্প সাংখ্যা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৭২ ৭২ 

এনদজও দবষেে সমন্বে 

সো 
সিা অনুনষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২ 

এনদজও দবষেে সমন্বে 

সোর দসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯৫ 

এনদজওজির অনুকূজল 

োড়কৃত অজথ মর 

পদরবীযণ 

পদরবীযণকৃত এনদজও সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২ 

নিধ বানরত সমদয় নবনিন্ন 

নরদপাে ব নরোি ব জপ্ররণ। 
জপ্ররণকৃত নরদপাে ব % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আইি-শৃঙ্খলা 

সাংহতকরণ 

ও 

সন্ত্রাস, জাংগীবাে 

নিমূ বলকরণ 

১৫ জমাবাইল জকাে ব 

পনরিালিা 
জকাে ব পনরিালিা সংখ্যা ১ ৩৭ ৩২ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৭২ ৭২ 

উপদজলা আইিশৃঙ্খলা 

কনমটির সিা 
অনুদষ্ঠত সো সংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

উপদজলা সন্ত্রাস ও 

িাশকতা প্রনতদরাধ 

কনমটির সিা 

অনুদষ্ঠত সো সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

উপদজলা িারী নির্ বাতি 

ও বাল্য নববাহ 

প্রনতদরাধ কনমটির সিা 

অনুদষ্ঠত সো সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

আইিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও 

িাশকতা, িারী নির্ বাতি 

ও বাল্য নববাহ 

প্রনতদরাধ কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি % ৩ ৭৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ - ১২ ১২ 

মািে ও ধুমপান 

দবজরাধী টাস্কজিাস ম 
অনুদষ্ঠত সো সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০৮ ১২ ১২ 

মািে ও ধুমপান 

দবজরাধী উদ্বুদ্ধেরণ 

েম মসূদি 

েম মসূদি সংখ্যা ২ ৬ ৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ১২ ১২ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভুনম ব্যবস্থাপিা  

ও 

রাজস্ব সাংক্রান্ত 

১০ 
উপদজলা ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 
পনরেশ বিকৃত অনিস সাংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২ 

ইউনিয়ি ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 
পনরেশ বিকৃত অনিস সাংখ্যা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩০ ২৪ ৪৮ ৪৮ 

মানসক রাজস্ব সিা  অনুনষ্ঠত সিা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

মানসক রাজস্ব সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

মানসক রাজস্ব সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 
% ১ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

ভূনম উন্নয়ি কদরর োবী 

সঠিকিাদব নিধ বারণ  

নবগত বছদরর আোয় ও 

িলনত বছদরর বদকয়া 

হার 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

ভূদম উন্নেন েজরর 

আিাে তিারদে েরা  

আিােকৃত ভুদম উন্নেন 

ের 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

কৃদষ খাস জদম 

বজদাবস্ত প্রিান 
পুনব মাদসত পদরবার সাংখ্যা ১ ৭০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০ 

সােরাত মহাল (হাট-

বাজার/ জলমহাল) 

বজদাবস্ত প্রিান 

আিােকৃত ইজারামূল্য % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

ভূদমহীন/গৃহহীন 

পদরবাজরর পুনব মাসন 
পুনব মাদসত পদরবার সাংখ্যা ১ ৬৭ ৬৪ ৪৮ ৪৫ ৮০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

ঘজনাজরল সাটি মদিজেট 

মামলা দনষ্পদত্ত 
দনষ্পদত্তকৃত মামলা % ১ - ৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( 

Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জসবা প্রোি 

সহজীকরণ, তথ্য 

প্রযুনির ব্যবহার ও 

নবকাশ এবাং 

ইদিাদিশি 

১২ 

ইদিাদিশি কনমটির 

মানসক   সিা 
অনুনষ্ঠত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

আইনসটি ও ইউদডদসর 

সিা 
অনুনষ্ঠত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

তথ্য প্রযুদক্তর মাধ্যজম 

উপজজলা ও ইউদনেন 

দডদজটাল ঘসন্টাজরর 

ঘসবা সহজীেরণ 

 

দসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

েম মেতমা/েম মিারী ও 

ঘবোর যুবজির 

েদিউটার প্রদশযণ 

প্রিান 

প্রদশযণাথী সংখ্যা সাংখ্যা ২ ৩০ ২৫০ ৩০০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ৩০০ ৩৫০ 

উন্নেন ঘমলাে সরোদর 

ও দবদেন্ন দবোজগর 

ঘসবাসমূহ প্রিশ মন 

অংশগ্রহণোরী দবোগ/ 

প্রদতষ্ঠাজনর সংখ্যা 
সাংখ্যা ২ ২৫ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

ইজনাজেশন প্রেে 

বাস্তবােন 
বাস্তবাদেত প্রেে সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২ 

দ্যদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

বিায়ি ,জলবায়ু 

পনরবতবি ও 

পনরদবশ সাংরক্ষণসহ 

জেকসই উন্নয়ি 

লক্ষযমাত্রা অজবি 

ত্বরাদন্বতকরণ 

৬ উপদজলা দ্যদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুদষ্ঠত সো সাংখ্যা ১ ০৪ ০৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

উপদজলা দ্যদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

দসদ্ধান্ত বাস্তবাদেত % ১ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫ 

দ্যদর্ বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

েশ বি/পনরেশ বি 
েশ বি/পনরেশ বি % ২ ৭০ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭৫ ৯০ ৯০ 

পদরজবশ সংরযজণ বৃয 

ঘমলার আজোজন 
আজোদজত ঘমলা সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

বনােজনর উজেজে 

উপোরজোগী ও দবদেন্ন 

দশযা প্রদতষ্ঠাজন িারা 

দবতরণ/বৃযজরাপন 

দবতরণকৃত িারা সাংখ্যা ১ ২০০০ ৬০০০ ২০০০০ 
১৮০০

০ 

১৫০০

০ 

১২০০

০ 
১২০০০ ৪০০০০ ৫০০০০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সামানজক 

নিরাপত্তামূলক ও 

উন্নেন প্রেে 

কার্ বক্রদমর 

বাস্তবায়ি 

জজারোরকরি 

০৮ নবধবা িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

প্রনতবন্ধী িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

বয়স্ক িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

মুনিদর্াদ্ধা সম্মািী 

িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

সামানজক 

নিরাপত্তামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ি 

পনরবীক্ষি 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 
সাংখ্যা ১ ৪০ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০৫ ৪০ ৪০ 

 
নিনজনড 

কার্ বক্রম তোরনক 

িাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরককৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর উন্নয়দি 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

বাস্তবানয়ত ও 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ 

  

 

 

 



Page\12 

 

 

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মািসম্মত 

নশক্ষাব্যবস্থা 

জজারোরকরণ 

১০ 

 

নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি েশ বি 

ও পনরেশ বি 

পনরেশ বিকৃত 

নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি 
সাংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩০ ২৪ ৪৮ ৪৮ 

জেনণকদক্ষ 

মানিনমনডয়া মােদম 

ক্লাস পনরিালিা 

মানিনমনডয়ার মােদম 

ক্লাস পনরিালিাকৃত 

নবদ্যালয় 

সাংখ্যা ২ ৭০ ৭০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০ 

দবযালজে দশযা 

উপেরণ/ঘবঞ্চ/টিদিন 

বক্স সরবরাহ 

সহােতাপ্রাপ্ত 

দবযালেসমূহ 
সাংখ্যা ২ ২২ ১০০ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ১০০ ১০০ 

নশক্ষাপ্রনতষ্ঠাদি নমড-

জড নমল কম বসূনি 

নমড-জড নমল িালুকৃত 

নবদ্যালয় 
সাংখ্যা ২ ৬০ ৭০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫ ৮০ 

নশক্ষক/অনিিাবকদে

র সাদর্ মতনবনিময় 
মতনবনিময়কৃত সিা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ২৪ ৩০ 

জমধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের 

মদে বৃনত্ত প্রোি 
বৃনত্ত প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা ১ ৬০ ৮০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাল্য নববাহ 

প্রনতদরাধ 

 

 

১০ 
কাজী, নববাহ জরনজস্ট্রার, 

পুদরানহতদের সাদর্ 

মতনবনিময় সিা 

মতনবনিময় 

সিা 
সাংখ্যা ২ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

বাল্য নববাহ জরাদধ সেল 

জনপ্রদতদনদধ, োজী, 

পুজরাদহতজির এসএমএস 

এর মাধ্যজম বেস দনণ মে 

প্রদশযণ প্রিান 

প্রদশযণ সাংখ্যা ২ ৬ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

বাল্য নববাহ প্রদতজরাজধ 

স্কুল/েজলজজ েদমটি গঠন 
কনমটি গঠি সাংখ্যা ২ ৮ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২৪ ৩০ 

ইউনিয়ি পর্ বাদয় 

নকদশার/নকদশারী 

জিারাম গঠি 

কনমটি গঠি সাংখ্যা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১১ ১১ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

( 

Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর 

মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িযতার সদহত 

বাদষ মে েম মসিািন 

চুদক্ত বাস্তবােন 

৩ 

২০১৯-২০২০ অথ ম 

বেজরর খসড়া বাদষ মে 

েম মসিািন চুদক্ত 

িাদখল 

দনধ মাদরত সমেসীমার 

মজধ্য বাদষ মে 

েম মসিািন চুদক্ত 

িাদখল 

তাদরখ ৩ - 
১৫ জুলাই 

২০১৮ 

১৩ জুলাই 

২০২০ 

১৬ 

জুলাই  

২০২০ 

২০ 

জুলাই  

২০২০ 

২৩ 

জুলাই 

২০২০ 

২৫ জুলাই  

২০২০ 

৩১ ঘম  

২০২০ 

৩১ ঘম  

২০২১ 

িযতা ও 

তনদতেতার উন্নেন 
৪ 

দবদেন্ন দবষজে 

েম মেতমা/েম মিারীজির 

জন্য আলািা প্রদশযণ 

ঘেন্দ্র স্থাপন ও প্রদশযণ 

প্রিান 

প্রদশযণ আজোদজত জন  ন্টা ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৬০ ৬০ 

জাতীে শুদ্ধািার ঘেৌশল 

বাস্তবােন 

শুদ্ধািার বাস্তবােন 

েম মপদরেেনা ও 

বাস্তবােন পদরবীযণ 

োঠাজমা প্রণেন ও 

প্রদশযণ প্রিান 

তাদরখ ২ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

১৫ 

জানুো

দর  

২০২১ 

৩১ 

জানুো

দর  

২০২১ 

১৫ 

ঘিব্রুো

দর  

২০২১ 

১ মাি ম  

২০২১ 
- - 

দনধ মাদরত সমেসীমার 

মজধ্য তত্রমাদসে 

পদরবীযণ প্রদতজবিন 

িাদখলকৃত 

সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

তথ্য অদধোর ও 

স্বপ্রজণাদিত তথ্য 
২ 

তথ্য বাতােন 

হালনাগািেরণ 

তথ্য বাতােন 

হালনাগািকৃত 
% ২ ৭০ ৮৯ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০ 

আদথ মে ব্যবস্থার 

উন্নেন 
২ 

অদডট আপদত্ত দনষ্পদত্ত 

োর্ মক্রম উন্নেন 

দনষ্পদত্তকৃত অদডট 

আপদত্তর হার 
% ২ ৭০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ বক্রম 

 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি সূিদকর 

মাি 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবি 

(Actual Value) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for  2020-21) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-

২০ অসাধারণ অনত উত্তম উত্তম 
িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

দনজম্ম 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

োর্ মপদ্ধদত ও ঘসবার 

মাজনান্নেন 
২ 

ঘসবা প্রদক্রোে উদ্ভাবন 

োর্ মক্রম বাস্তবােন 

েমপজয এেটি 

ঘসবা/অনলাইন ঘসবা 

িালুেরণ/সহজীেরণ 

তাদরখ ২ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 

২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 

৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 

েম মপদরজবশ উন্নেন ৮ অনিস িবি ও 

আনেিা পনরষ্কার 

পনরিন্ন রাখা 

অনিস িবি ও 

আনেিা পনরিন্ন করার 

ব্যবস্থা গৃহীত 

তাদরখ ১ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 

২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 

৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 

জসবা প্রতযাশী ও 

েশ বিার্ীদের জন্য বসার 

স্থান ও টেজলট এর 

ব্যবস্থা করা 

জসবা প্রতযাশী ও 

েশ বিার্ীদের জন্য বসার 

স্থান ও টেজলট এর 

ব্যবস্থা 

তাদরখ ২ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 

২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 

৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 

তথ্য ও অদেজর্াগ ঘেন্দ্র 

স্থাপন ও ঘসবা 

প্রতোশীজির অদেজর্াগ/ 

মতামত ঘরদজস্টার িালু 

ঘসবা প্রতোশী ও 

িশ মনাথীজির জন্য বসার 

স্থান ও টেজলট/ 

অজপযাগার এর 

ব্যবস্থােরণ 

তাদরখ ২ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 

২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 
৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 

সাপ্তাদহে গণশুনানী 

গ্রহজণর মাধ্যজম 

নাগদরেজির সমস্যা 

সমাধান ও এ দিবজসর 

বহুল প্রিার 

সাপ্তাদহে গণশুনানী 

গ্রহজণর মাধ্যজম 

নাগদরেজির সমস্যা 

সমাধান ও এ দিবজসর 

প্রিার 

তাদরখ ২ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 
২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 

৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 

ঘসবা গ্রদহতাজির 

র্ানবাহন রাখার ব্যবস্থা 

(গ্যাজরজ) 

ঘসবা গ্রদহতাজির 

র্ানবাহন রাখার ব্যবস্থা 

(গ্যাজরজ) িালুকৃত 

তাদরখ ১ - - 

৩১ 

দডজসম্বর 

২০২০ 

৩১ 

জানুোদর 

২০২১ 

২৮ 

ঘিব্রুোদর, 

২০২১ 

৩১ মাি ম, 

২০২১ 

৩০ 

এদপ্রল, 

২০২১ 

- - 
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সাংদর্াজিী- ১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ইউ.এি.ও  উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টি.আর  জেস্ট নরনলি 

নবনসএস বাাংলাদেশ নসনিল সানি বস 

এস.আর  সানি বস নরোণ ব 
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সাংদর্াজিী – ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পনরমাপ পদ্ধনত এর নববরণ 

 

ক্রনমক 

িাং 
কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক নববরণ বাস্তবায়িকারী ইউনিে পনরমাপ পদ্ধনত উপাত্তসূত্র 

১ মানসক সাধারণ সিার অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সিা নিয়নমত মানসক সিা অনুষ্ঠাি 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
হানজরা 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

২ উপদজলা মানসক সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি অনুনষ্ঠত সিা সাংনিি েপ্তরসমূহ 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
বাস্তবায়ি অগ্রগনত 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

৩ নবনিন্ন উন্নয়িমুলক কার্ বক্রম েশ বি/পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত প্রকল্প প্রমাপ অনুর্ায়ী 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 

পনরেশ বি বনহদত মন্তব্য 

নলনপবদ্ধকরণ 
পনরেশ বি প্রনতদবেি 

৪ নিধ বানরত সমদয় নবনিন্ন নরদপাে ব জপ্ররণ প্রস্তুতকৃত নরদপাে ব 
জজলা প্রশাসি/মন্ত্রণালয় কর্তবক  

িানহত মানসক নরদপাে ব নরোণ ব 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
সানি বস নরোণ ব 

জজলা জর্দক প্রাপ্ত 

প্রনতদবেদির আদলাদক 

৫ উপদজলা রাজস্ব সিা অনুনষ্ঠত সিা নিয়নমত রাজস্ব সিা অনুষ্ঠাি 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
হানজরা 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

৬ উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সিা অনুনষ্ঠত সিা সাংনিি েপ্তরসমূহ 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
হানজরা 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

৭ ইউনিয়ি ভূদম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত অনিস প্রমাপ অনুর্ায়ী 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 

পনরেশ বি বনহদত মন্তব্য 

নলনপবদ্ধকরণ 
পনরেশ বি প্রনতদবেি 

৮ উপদজলা রাজস্ব সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত সাংনিি েপ্তরসমূহ 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
বাস্তবায়ি অগ্রগনত প্রনতদবেি 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

৯ মানসক ইদিাদিশি সিা অনুনষ্ঠত সিা সাংনিি েপ্তরসমূহ 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
হানজরা 

সিার কার্ বনববরিী ও 

প্রনতদবেিসমূহ 

১০ ভূনম উন্নয়ি কদরর সঠিক োবী নিধ বারণ 
ভূনম উন্নয়ি কদরর 

নিধ বানরত োবী 

ব্যবহার নিনত্তক ভূনম উন্নয়ি কর 

নিধ বারদণ তোরনক 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 

ভূনম উন্নয়ি কর এর োবী 

নিধ বারদণর নবষদয় নিদে বশিা ও 

পত্র জপ্ররণ 

ভূনম উন্নয়ি কর এর োবী 

নিধ বারদণর নবষদয় 

নিদে বশিামূলক পত্র জপ্ররণ 

১১ 
জসবা প্রনক্রয়া তথ্যপ্রযুনির সিল ব্যবহারকারীদক 

সাংবধ বিা প্রোি 
আদয়ানজত অনুষ্ঠাি িাদলা কাদজর স্বীকৃনত 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

খানসামা, দিনাজপুর। 
আদয়ানজত অনুষ্ঠাদির ছনব প্রনতদবেি 
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সাংদর্াজিী ৩ : অন্য েপ্তর /সাংস্থার নিকে সুনিনে বি কম বসম্পােি িানহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদির িাম সাংনিি কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক 
প্রনতষ্ঠাদির নিকে  

িানহো/প্রতযাশা 
িানহো/প্রতযাশার জর্ৌনিকতা প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

পুনলশ নবিাগ  আইিশৃঙ্খলা  রক্ষা  
সহদর্ানগতা ও নিদে বশ অনুর্ায়ী  

কম বসম্পােি 
১০০% সহদর্ানগতা  আইি শৃঙ্খলা রক্ষা  জজলার আইি শৃঙ্খলা রক্ষার অবিনত  

পুনলশ নবিাগ জমাবাইল জকাে ব  
সহদর্ানগতা ও নিদে বশ অনুর্ায়ী  

কম বসম্পােি  
১০০% সহদর্ানগতা  

সুষ্ঠুিাদব জমাবাইল জকাে ব 

পনরিালিা ও আইন-শৃঙ্খলা রযা 

জজলার আইি শৃঙ্খলা রক্ষার অবিনত 

ও সামানজক অরাজকতা বৃনদ্ধ 

উপদজলা স্বাস্থয ও পনরবার 

পনরকল্পিা কম বকতবার েপ্তর 
জমাবাইল জকাে ব  সঠিকিাদব প্রনসনকউশাি প্রোি  ১০০% সহদর্ানগতা 

সুষ্ঠুিাদব জমাবাইল জকাে ব 

পনরিালিা  

অববধ নক্লনিক ব্যবসার প্রসার ও 

জরাগীদের হয়রািী বৃনদ্ধ  

কৃনষ সম্প্রসারণ অনধেপ্তর  
খাদ্য, সার ব্যবস্থাপিা এবাং  

কৃনষ জমলার আদয়াজি  
সহদর্ানগতা  ১০০% সহদর্ানগতা  

নিরাপে খাদ্য ও সার এর সুষ্ঠু 

ব্যবহার  

সার সাংকে সৃনি , িলমূল ও কৃনষ 

পদে নিনষদ্ধ রাসায়নিক পোর্ ব জর্াগ  
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আনম, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, খািসামা, নেিাজপুর জজলা প্রশাসক, নেিাজপুর এর নিকে অেীকার করনছ জর্ এই চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সদিি র্াকব। 

 

আনম, জজলা প্রশাসক, নেিাজপুর  উপদজলা নিব বাহী অনিসার, খানসামা, দিনাজপুর এর নিকে অেীকার করনছ জর্ এই চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি করব।  

 

 

 

................................ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

খািসামা, নেিাজপুর।  

................................ 

তানরখ 

 

 

 

................................ 

জজলা প্রশাসক 

নেিাজপুর। 

 

 

 

 

................................ 

তানরখ 

 

 

 

 

 

 


