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গাইবান্ধা জজলা প্রশাসন এর কি িসম্পােদনর সাবব িক বিত্র 

(Overviewof the Performance of District Administration of Gaibandha) 

সাম্প্রবতক বছর সমূদহর ( ববগত ৩বছর ) প্রধান অজিন সমূহ : 

 

ববগত ৩ বছদর গাইবান্ধা জজলা প্রশাসন বিবজটাল বাাংলাদেশ গঠন, বভশন ২০২১ বাস্তবায়ন, জটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অজিন এবাং জনবান্ধব ও 

স্বচ্ছ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়ার লদক্ষয ব্যাপক কার্ িক্রি গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ন কদরদছ। ই পি িা িালু করার িােদি জবির খবতয়াদনর নকদলর 

আদবেন অন লাইদন গ্রহণ এবাং িাকদর্াদগ নকল সরবরাদহর িােদি প্রাবিক পর্ িাদয় জনগণদক জসবা প্রোন করা হদচ্ছ । প্রাথবিক ববদ্যালদয় 

বশশুদের ঝদর পড়া জরাধ, ববদ্যালদয় উপবস্থবত বনবিতকরণ, পুবষ্টর িাবহোপূরণ এবাং বশক্ষার গুণগতিান অজিদনর লদক্ষয ১৩৪টি প্রাথবিক 

ববদ্যালদয় বিি-জি বিল িালু করা হদয়দছ । একদসস টু ইনফরদিশন (এটুআই) জপ্রাগ্রাি, প্রধানিন্ত্রীর কার্ িালয় প্রেত্ত প্রবতদবেন অনুর্ায়ী গত 

এবপ্রল ২০১৬ জথদক এ র্াবত িাবিবিবিয়া ক্লাসরুি পবরিালনায় সারা জেদশ গাইবান্ধা জজলা জেদশর শীষ ি ০৩টি জজলার িদে বনদজদের 

অবস্থান ধদর রাখদত সক্ষি হদয়দছ। জরকি ি রুদি এ পর্ িি ৩৬,২৭৮টি পি িা বিবজটাইদজশন করা হদয়দছ। জজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয় 

অতযাধুবনক কবম্পউটার ল্যাব স্থাপন করা হদয়দছ। জজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় ও সাবকিট হাউদজ বি ওয়াইফাই জজান স্থাপন করা হদয়দছ। 

আইনশৃঙ্খলা পবরবস্থবত উন্নয়দনর জন্য জকার কবিটির, জজলা আইনশৃঙ্খলা কবিটির বনয়বিত সভা অনুবষ্ঠত হদচ্ছ এবাং টাস্কদফাস ি অবভর্ান 

জজারোর করা হদয়দছ। কি িিারীদের বনয়বিত প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। আবথ িক শৃঙ্খলা এবাং নাগবরক সনে অনুর্ায়ী জসবা বনবিত/দসবা 

প্রোন প্রবতশ্রুবত করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা আবথ িক শৃঙ্খলা এবাং নাগবরক সনে অনুর্ায়ী জসবা বনবিত করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দছ।  

িযাদলঞ্জসমূহঃ 

কি িরত কি িিারীদের িদে তথ্য প্রযুবিগত জ্ঞান ও েক্ষতার অভাব দূরীকরণ । বনরববচ্ছন্ন ও কাবিত িাত্রার শবিশালী ইন্টারদনট সাংদর্াগ না 

পাওয়া। স্বচ্ছ, জবাববেবহমূলক এবাং জনবান্ধব প্রশাসদনর ধারণা সকল কি িিারীদের িদে সঞ্চাবলত কদর টিি ওয়াকি গদড় জতালা। সম্পূণ ি অবফস 

ও সাবকিট হাউস বসবস কযাদিরা ও ওয়াইফাই কাদনবিবভটির আওতায় বনদয় আসা। নাগবরক সনে অনুর্ায়ী জসবা প্রতযাশী জনগদণর জসবা 

বনবিত করা। 

ভববষ্যৎ পবরকল্পনাঃ  

গাইবান্ধা জজলাদক শতভাগ বাল্যবববাহমুি জ াষণা করা এবাং এ ধারাদক অব্যাহত রাখা । স্বচ্ছতা,জবাববেবহতামূলক ও জনবান্ধব জজলা প্রশাসন 

ব্যবস্থাপনা গদড় জতালা। প্রাথবিক ববদ্যালদয় বশশুদের ঝদর পড়া জরাধ, ববদ্যালদয় উপবস্থবত বনবিতকরণ, পুবষ্টর িাবহোপূরণ এবাং বশক্ষার 

গুণগতিান অজিদনর লদক্ষয জজলার সকল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন বিি-জি বিল িালু করা । বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন পাঠোনদক সহজদবাে, যুদগাপদর্াগী করার 

লদক্ষয জজলার সকল ববদ্যালদয় িাবিবিবিয়া ক্লাসরুি পবরিালনার ব্যাপক প্রসার । উদ্ভাবনী পবরকল্পনা জজারোর করার লদক্ষয 'One 

Office One Idea' শীষ িক জপ্রাগ্রাি বাস্তবায়ন । জসবা প্রোদন জজলা, উপদজলা ও ইউবনয়ন পর্ িাদয় One Stop Service িালু 

করা। জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত/নাগবরক সনে অনুর্ায়ী জসবা প্রতযাশী জনগদণর জসবা বনবিত করা। তথ্য প্রযুবি জ্ঞান সম্পন্ন েক্ষ জনবল ৈতরী 

করা। 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 দুনীবত বিিলম্যানদের জেৌরাত্ম্য  ইতযাবে হ্রাদস জজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় এবাং সাবকিট হাউস বসবস কযাদিরার আওতায় আনয়ন 

এবাং তথ্য প্রবাদহ প্রদবশ সহজীকরদণর লদক্ষয শবিশালী ওয়াই-ফাই সাংদর্াগ িালু করা 

 সািাবজক বনরাপত্তামূলক কি িসূিীর বাস্তবায়ন জজারোর এবাং সািাবজক অবক্ষয়মূলক কার্ িক্রি জরাধ করা 

 কি িিারীদের বপ আর এল, ছুটি নগোয়ন ও জপনশন বপ আর এল শুরু হওয়ার ২ িাস আদগ বনবিতকরণ 

 জজলা প্রশাসদনর কি ি পবরদবশ উন্নয়ন এবাং জসবা প্রতযাশী ও েশ িনাথীদের জসবার িান ববষয়ক পবরবীক্ষণ ব্যবস্থা িালুকরণ 

 জজলার ক্রীড়া ও সাাংস্কৃবতক পবরদবদশর অবকাঠাদিা ও ব্যস্থাপনার উন্নয়ন 

 িােকববদরাধী ও সািাবজক অপরাধসমূহ বনয়ন্ত্রদণজন সদিতনতামূলক কার্ িক্রি (বাল্যবববাহ, বহুবববাহ, সন্ত্রাস ও জবিবাে েিন 

ইতযাবে জজারোরকরণ)  

 দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়দন কার্ িক্রি জজারোরকরণ  

 জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা সাংহতকরদণর লদক্ষয আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত উন্নয়দনর জন্য জকার কবিটির, জজলা আইনশৃঙ্খলা কবিটি, 

টাস্কদফাদস ির অবভর্ান এবাং জিাবাইল জকাট ি পবরিালনা কার্ িক্রি জজারোরকরণ 

 প্রায় ২৫০ টি জরন্ট সাটি িবফদকট জিাকদ্দিা বনষ্পবত্ত করা   

 জসবা প্রোন প্রবক্রয়ায় উদ্ভাবনী কার্ িক্রি সম্পৃি কদর জসবা প্রোন সহজীকরণ করা 

 ভূবি ববদরাধ হ্রাদস অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা 

 কি িদক্ষদত্র েক্ষ জনবল গদড় জতালা এবাং শুদ্ধািার জকৌশল, তথ্য অবধকার আইন ও অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্থাপনা জজারোরকরণ 

 বনরাপে খাদ্য ও বনরাপে সড়ক বনবিতকদণর সদিতনতামূলক কার্ িক্রিসহ জিাবাইল জকাট ি অবভর্ান জজারোরকণণ 

 ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী ও প্রাবিক জনদগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়নকদল্প কার্ িক্রি গ্রহণ  
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উপক্রিবণকা (Preamble) 

 

 

 সরকাবর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহ জজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার বনবিতকরদণর িােদি  রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

জজলা প্রশাসক, গাইবান্ধা 

 

 

এবাং 

 

ববভাগীয় কবিশনার, রাংপুর ববভাগ, রাংপুর 

 

এর িদে ২০১৯ সাদলর ........... িাদসর ......... তাবরদখ এই বাবষ িক কি িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবরত হল।  

 

এই  চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বনম্নবলবখত ববষয়সমূদহ সম্মত হদলন:   

  



 

 

5 
 

জসকশন ১: 

রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবলী 

 

১.১ : রূপকল্প (Vision): 

েক্ষ, গবতশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবাং জনবান্ধব জজলা প্রশাসন। 

 

১.২ : অবভলক্ষয (Mission): 

প্রশাসবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, তথ্যপ্রযুবির র্থার্থ ব্যবহার ও জসবা োতাদের দৃবষ্টভবির পবরবতিন এবাং উদ্ভাবন িি িার িােদি 

সিয়াবদ্ধ ও িানসম্মত জসবা বনবিত করা । 

 

১.৩জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ জজলার জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ: 

১.  জজলা পর্ িায়র েপ্তরসমূদহর উন্নয়নমূলক কার্ িক্রিসমূদহর কার্ িকর সিন্বয় সাধন; 

২. িানবসম্পে উন্নয়ন, সাবকিট হাউস ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষিতা বৃবদ্ধকরণ; 

৩. দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা অজিন  

           ত্বরাবন্বতকরণ; 

৪.  সািাবজক বনরাপত্তামূলক কার্ িক্রি বাস্তবায়ন জজারোরকরণ; 

৫. রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্হাপনায় গবতশীলতা আনয়ন; 

৬.  জনশৃঙ্খলা ও জন বনরাপত্তা সাংহতকরণ; 

৭.   জনসদিতনতামূলক কার্ িক্রদি জনসম্পৃিতা জজারোরকরণ; 

৮. ক্রীড়া, সাংস্কৃবত ও নারী উন্নয়ন ত্বরাবন্বতকরণ। 

 

১.৩.২ আববশ্যক জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ: 

১. েক্ষতার সদি বাবষ িক কি িসম্পােন চুবি বাস্তবায়ন 

২. েক্ষতা ও ৈনবতকতার উন্নয়ন 

৩. তথ্য অবধকার ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

৪. কার্ িপদ্ধবত ও জসবার িাদনান্নয়ন 

৫. কি ি পবরদবশ উন্নয়ন 

৬. আবথ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
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১.৪ কার্ িাববল (snnctions) : 

 

১. জজলার আি:ববভাগীয় কি িকাদের সিন্বয় এবাং প্রধানিন্ত্রীর প্রবতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ জজলার প্রধান উন্নয়ন কি িকাে বাস্তবায়দন  

সিন্বয়কারীর োবয়ত্ব পালন; 

২. সরকার কর্তিক কৃবষ, স্বাস্হযদসবা ও জনস্বাস্হয, পবরবার পবরকল্পনা, নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথবিক ও  

গণবশক্ষা এবাং বশক্ষা ববষয়ক গৃহীত সকল নীবতিালা ও কি িসূবির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পবরবীক্ষণ ও সিন্বয়সাধন; 

৩.  দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রি গ্রহণ, বজআর, টিআর, কাববখা, কাববটা, বভবজবি, বভবজএফ, অবত েবরদ্রদের জন্য  

কি িসৃজন ইতযাবে কার্ িক্রি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পবরবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃবতক ৈববশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পবরদবশ দূষদণর ফদল সৃষ্ট জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব জিাকাদবলায় জনসদিতনতা সৃবষ্ট,  

বনায়ন, বববভন্ন জটকসই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা করা এবাং সাবব িক সিন্বয় সাধন ও পবরবীক্ষণ; 

৫. সািাবজক বনরাপত্তা ও োবরদ্রয ববদিািদন বববভন্ন িন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তিক গৃহীত সািাবজক বনরাপত্তা কি িসূবি, ন্যাশনাল সাবভ িস 

কি িসূবি, একটি বাবড় একটি  

খািারসহ বববভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা প্রোন ও কার্ িকর সিন্বয় সাধন; 

৬. জজলার রাজস্ব প্রশাসদনর ও ভূবি ব্যবস্থাপনার সাবব িক বনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবাং পবরবীক্ষণ; 

৭. জজলা ম্যাবজদেবস ও বনব িাহী ম্যাবজদেবস সম্পবকিত র্াবতীয় ক্ষিতা প্রদয়াগ, জিাবাইল জকাট ি পবরিালনা, জজলার সাবব িক আইন-শৃঙ্খলা  

রক্ষাপূব িক জনজীবদন স্ববস্ত আনয়ন এবাং বভবভআইবপদের বনরাপত্তা সাংক্রাি কার্ িাববল; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্হাপনার আওতায় অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত; 

৯.বববভন্ন সািাবজক সিস্যা জর্িন জর্ৌন হয়রাবন, নারী বনর্ িাতন, িােক জসবন, জিারািালান, জর্ৌতুক, বাল্যবববাহ, বশশু শ্রি, িানবপািার 

ইতযাবে প্রবতদরাধ/বনরসদন কার্ িক্রি গ্রহণ; 

১০. স্থানীয় সরকার সাংক্রাি কার্ িক্রি; 

১১.প্রবাসীদের িাটাদবস প্রস্তুত, ববদেশগািী ব্যবিদের প্রতারণা ও হয়রাবন প্রবতদরাধ এবাং  িানব পািার জরাধসহ প্রবাসী কল্যাদণ  

র্াবতীয় কার্ িক্রি গ্রহণ; 

১২. এনবজওদের কার্ িক্রি তোরবক ও সিন্বয়, এনবজও কার্ িক্রদির ওভারল্যাবপাং প্রবতদরাদধ কি িদক্ষত্র বনধ িারদণ িতািত প্রোন এবাং  

এনবজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির পবরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ িক্রি পবরেশ িন/েশ িন; 

১৩. জাতীয় ই-গভিদনন্স কার্ িক্রি বাস্তবায়ন;দসবা পবদ্ধত সহজীকরণ, জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী জসবা প্রোন, জজলা তথ্য বাতায়ন  

হালনাগােকরণ, জসাশ্যাল বিবিয়া ব্যবহার এবাং বববভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুবিসহ অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ কার্ িক্রি  

পবরিালনা ও তোরবক ; 

১৪. কৃবষ জবি সুরক্ষা, নেী রক্ষা ও পর্ িটন বশদল্পর ববকাদশ কার্ িক্রি গ্রহণ ; 

১৫. আদেয়াদের লাইদসন্স নবায়ন, ইসুযকরণ ও বাবতলকরণ ; 

১৬. ইটভাটার লাইদসন্স নবায়ন, ইসুযকরণ ও অননুদিাবেত ইট ভাটার কার্ িক্রি বন্ধকরণ ; 

১৭. বনতযপ্রদয়াজনীয় পদের বিবলাং লাইদসন্স ইসুযকরণ ও নবায়ন । আবাবসক জহাদটল/দরদস্তারার লাইদসন্স ইসুযকরণ ও নবায়ন ; 

১৮.জজলা ব্র্যাবডাং কার্ িক্রি বাস্তবায়ন ; 
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জসকশন ২ 

জকৌশলগত উদদ্দশ্য, অগ্রাবধকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষিাত্রাসমূহ 

জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জজলা প্রশাসদনর জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ 

[১] 

জজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রিসমূদহর 

কার্ িকর 

সিন্বয় সাধন 

২০ 

[১.১] জজলা উন্নয়ন 

সিন্বয় কবিটির সভা 

অনুষ্ঠান 

 

সভা অনুষ্ঠান সাংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১ ২ ১২ 

[১.২] জজলা উন্নয়ন 

সিন্বয় কবিটির সভার 

বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

% ৩ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ 

[১.৩] বববভন্ন উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রি পবরেশ িন 

 

পবরেশ িনকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ৪ ৫০ ৫০ - - - - - ৪৮ ৪৮ 

[১.৪] এনবজও কার্ িক্রি 

সিন্বয় ববষয়ক সভা  

 

সভা অনুষ্ঠান সাংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[১.৫] এনবজও কার্ িক্রি 

সিন্বয় ববষয়ক সভার 

বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

% ১ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯২ 

[১.৬] এনবজওদের 

অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির 

পবরবীক্ষণ 

 

পবরবীক্ষণকৃত 

এনবজও 

সাংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ - ৭ ৭ 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রি 

পবরেশ িন/েশ িন; 

পবরেশ িন/েশ িন সাংখ্যা ২ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 



 

 

8 
 

জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২]িানবসম্পে 

উন্নয়ন, সাবকিট 

হাউস 

ব্যবস্হাপনার 

উন্নয়ন ও 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

সক্ষিতা 

বৃবদ্ধকরণ 

১১ 

[২.১] বববসএস (প্রশাসন) 

কযািাদরর বশক্ষানববশ 

কি িকতিাদের ইন সাবভ িস 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত 

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[২.২] িবন্ত্রপবরষে ববভাগ 

প্রেত্ত প্রবশক্ষণ কি িসূবি 

অনুর্ায়ী নববনযুি কযািার 

কি িকতিাদের সনেপত্র 

প্রোন করা হদয়দছ বকনা 

প্রবশক্ষণ প্রেত্ত 

ও সাটি িবফদকট 

ববতরণকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.৩] জজলা প্রশাসদন 

কি িরত কি িিারীদের জন্য 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ প্রেত্ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.৪] জজলা প্রশাসদন 

কি িরত কি িকতিা- 

কি িিারীদের আইবসটি 

ব্যবহার বনবিত করা 

আইবসটি 

ব্যবহারকারী 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৫] সাবকিট হাউজ 

ব্যবস্হাপনা 

িানসম্মত 

পবরদবশ  

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.৬] বভবভআইবপগদণর 

জন্য সভার আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা % ০.৫  ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৭] সাবকিট হাউজ 

পবরস্কার পবরচ্ছন্ন রাখা 

মূল্য তাবলকা 

অনুসৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

আবাসন  

ব্যবস্হাপনা ও 

খাদদ্যর গুনগত 

িান বনবিতকৃত 

 

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

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩]দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হাপনা, 

বনায়ন, 

জলবায়ু 

পবরবতিন ও 

পবরদবশ 

সাংরক্ষণসহ 

জটকসই উন্নয়ন 

লক্ষযিাত্রা 

অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ 

 [২.৮] িবহলাদের 

ববশ্রািাগার ও জিকার 

জসন্টার স্থাপন  

বাস্তবাবয়ত 

বসদ্ধাি 

সাংখ্যা  ০.৫  ১ ১ ১  - - - -  ১ ১  

বনরাপে খাদ্যভাস  আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ৩ ৪  

১০ 

[৩.১] ত্রাণ ও পুনব িাসন 

এবাং দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা 

সম্পবকিত সভা অনুষ্ঠান 

সভা অনুষ্ঠান  সাংখ্যা ১   ১৬ ১৬ ১৬ ১৫ ১৪ - - ১৬ ১৬ 

[৩.২] ত্রাণ ও পুনব িাসন 

এবাং দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা 

সম্পবকিত সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

% ১ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[৩.৩] দুদর্ িাগ ক্ষবতগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষবণক 

পবরেশ িন/েশ িন 

পবরেশ িন/েশ িন % ০.৫ ৯৭ ৯৭ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯১ ৯০ ১০০ ১০০ 

[৩.৪] বজআর প্রোন প্রোনকৃত 

বজআর 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[৩.৫] বভবজএফ প্রোন প্রোনকৃত 

বভবজএফ 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[৩.৬] জটস্ট বরবলফ প্রোন প্রোনকৃত 

বরবলফ 

% ০.৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯২ - - - ৯৬ ৯৭ 

[৩.৭] গ্রািীণ অবকাঠাদিা 

বনি িাদণ ির জন্য কাববখা 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত 

প্রকল্প 

%  ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬ ৯৭ 

[৩.৮] গ্রািীণ অবকাঠাদিা 

বনি িাদণর জন্য কাববটা 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত 

প্রকল্প 

%  ০.৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬ ৯৭ 

[৩.৯] অবতেবরদ্রদের জন্য বাস্তবাবয়ত %  ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ - - ৯৫ ৯৬ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কি িসাংস্হান কি িসূবি প্রকল্প 

[৩.১০ ]বৃক্ষদরাপদনর জন্য 

জনগণদক উদু্বদ্ধকরণ জিলা 

আদয়াজন 

আদয়াবজত 

জিলা 

সাংখ্যা 

 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

  [৩.১১] সািাবজক 

বনায়দনর জন্য বববভন্ন 

প্রকার বৃদক্ষর িারা ববতরণ 

ববতরণকৃত 

িারা পবরিাণ 

%  - - ২০০০ - - - - - - - 

[৩.১২] জজলা পবরদবশ 

কবিটির সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ - - ২ ২ 

[৩.১৩] জজলা পবরদবশ 

কবিটির সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত 

বসদ্ধাি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৪]সািাবজক 

বনরাপত্তামূলক 

কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

১০ 

[৪.১] মুবিদর্াদ্ধাদের 

সম্মানী ভাতা ববতরণ 

 

ভাতা 

ববতরণকৃত 

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৪.২] প্রবতবন্ধী ভাতা প্রোন 

কার্ িক্রি তোরবক 

 

ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রি 

তোরককৃত 

 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৪.৩] ববধবা ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রি তোরবক 

 

ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রি 

তোরককৃত 

 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

[৪.৪] সািাবজক 

বনরাপত্তামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ 

 

পবরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - ১০ ১৩ ১৪ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪.৫] প্রবতবন্ধীদের বশক্ষা 

ও অন্যান্য কল্যাণমূলক 

কাদজ সহায়তা প্রোন 

 

সহায়তা প্রেত্ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৫]রাজস্ব 

প্রশাসন 

ব্যবস্হাপনায় 

গবতশীলতা 

আনয়ন 

১০ 

[৫.১] উপদজলা ভূবি 

অবফস পবরেশ িন 

পবরেশ িনকৃত 

অবফস 

সাংখ্যা  ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৫.২] ইউবনয়ন ভূবি 

অবফস পবরেশ িন 

পবরেশ িনকৃত  

অবফস 

সাংখ্যা  ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

[৫.৩] ভূবি জরকি ি 

হালনাগােকরণ 

হালনাগােকৃত 

খবতয়ান 

% ০.৫ - ৬৫ ১৪১০০ ১৪০৯৫ ১৪০৯০ ১৪০৮০ ১৪০৫০ ১৪৪০০ ১৪৬০০ 

[৫.৪] কৃবষ খাস জবি 

বদদাবস্ত প্রোন 

পুনব িাবসত 

পবরবার 

সাংখ্যা  ১ ৫৬৬ ২৩০ ৩৪০ ৩৪৫ ৩৩০ ৩১৫ ২৯৮ ৩৪০ ৩৫০ 

[৫.৫] অকৃবষ খাস জবি 

বদদাবস্ত প্রোন 

বদদাবস্ত 

প্রোনকৃত জবি 

একর - - - - - - - - - - 

[৫.৬] ভূবি উন্নয়ন কদরর 

সঠিক োবী বনধ িারণ 

গ ত বছদরর 

আোয় ও িলবত 

বছদরর 

বদকয়ার হার 

% ১ ৩৮ ৭০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৯ ৪০ 

[৫.৭] ভূবি উন্নয়ন কর 

আোয় তোরবক করা  

আোয়কৃত ভূবি 

উন্নয়ন কর 

%  ১ - ৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.৮] সায়রাত িহাল 

বদদাবস্ত প্রোন 

আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(দকাটি) 

০.৫ ১১.১৩ ১১.৩০ ৫.৪ ৫.৩ ৫.২ ৫.১ ৫ ৫.৫ ৫.৭ 

[৫.৯] রাজস্ব িািলা 

বনষ্পবত্ত 

িািলা 

বনষ্পবত্তর হার 

% ০.৫ ৭২ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০ 

[৫.১০] ভূবি ববদরাধ 

ববষয়ক িািলার এসএফ 

ববজ্ঞ আোলদত জপ্ররণ 

 

জপ্ররদণর সিয় বেন ০.৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৫৪ ৫৬ ৫৮ ৬০ ৪৫ ৫০ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৫.১১] জেওয়ানী িািলা 

বনষ্পবত্ত 

সরকাদরর 

ববপদক্ষ  িািলার 

একতরফা রায় 

 

সাংখ্যা ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

[৫.১২] জরন্ট সাটি িবফদকট 

িািলা বনষ্পবত্ত  

বনষ্পবত্তকৃত 

িািলা 

% ০.৫ ১০০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১০০ 

[৫.১৩] ১নাং খবতয়ানভুি 

সরকাবর সম্পবত্তর অববধ 

েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূবি % ০.৫ ২.৫০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২.৭৫ ৩ 

  [৫.১৪] অন্যান য সরকাবর 

সম্পবত্তর েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূবি একর ১ ০.৩৩ ০.৩৩ ১.০০ ১.০১ ১.০২ ১.০৩ ১.০৪ ১.০৫ ১.০৬ 

[৬]জনশৃঙ্খলা 

ও 

জনবনরাপত্তা 

সাংহতকরণ 

১০ 

[৬.১] জিাবাইল জকাট ি 

পবরিালনা এবাং জনবান্ধব 

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী 

সাংস্থা   

পবরিাবলত 

জিাবাইল জকাট ি 

সাংখ্যা ১ ৫৮৫ ৫৪৯ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ৫৫০ ৫৬০ 

[৬.২] সুষ্ঠভুাদব পাববলক 

পরীক্ষা পবরিালনা 

পাববলক 

পরীক্ষার 

প্রশ্নপদত্রর 

বনরাপত্তা 

বনবিতকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

পবরিাবলত 

পাববলক 

পরীক্ষা 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৬.৩] এবিবকউটিভ 

ম্যাবজদেদটর আোলত 

পবরেশ িন 

প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

[৬.৪] জজলখানা পবরেশ িন প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

[৬.৫] থানা পবরেশ িন প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৬.৬] সন্ত্রাস, 

সাম্প্রোবয়কতা এবাং 

িােকবনমূ িল কবিটির সভা 

অনুষ্ঠান 

সভা অনুষ্ঠান  

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

[৬.৭] িাঞ্চল্যকর ও 

জলািহষ িক  টনা  

অববহতকরণ 

 

৪  ণ্টার িদে 

জগািদর আনীত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

২৪  ণ্টার িদে 

প্রবতদবেন 

জপশকৃত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৬.৮] বনব িাহী 

ম্যাবজদেটদের বনদয় সভা 

আহবান 

 

আহবানকৃত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

[৬.৯] জজলা আইন শৃঙ্খলা 

কবিটির সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়ন  

বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর 

হার 

% ০.৫ ৭০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

[৬.১০] পাবক্ষক জগাপনীয় 

প্রবতদবেন জপ্ররণ 

জপ্রবরত 

প্রবতদবেন  

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৭] 

জনসদিতনতা 

মূলক কার্ িক্রদি 

জন উদু্বদ্ধকরণ 

জজারোরকরণ 

১০ 

[৭.১] এবসদির অপব্যবহার 

জরাধ সাংক্রাি সভা 

আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৫ ৬ 

[৭.২] এবসদির লাইদসন্স 

প্রোন ও নবায়ন 

এবসি 

ব্যবহারকারীদের 

লাইদসদন্সর 

আওতায় আনয়ন 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

লাইদসন্স 

নবায়নকৃত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

[৭.৩] িােক দ্রদব্যর আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ১ ১০ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ - ৮ ৮ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অপব্যবহার বনয়ন্ত্রদণ 

জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

[৭.৪] নারী ও বশশু 

বনর্ িাতন জরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ১ ১০ ৭ ৭ ৬ ৫ - - ৮ ৮ 

[৭.৫] জর্ৌতুক বনদরাদধর 

লদক্ষয  জনসদিতনতামূলক 

সভা আদয়াজন 

 

 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

[৭.৬] বাল্যবববাহ জরাদধ 

কি িপবরকল্পনা প্রণয়ন 

কি িপবরকল্পনা 

প্রণীত 

বাল্য 

বববাহ 

মুি 

উপদজলার 

সাংখ্যা 

১ ৪ ৪ ৪ ৩ - - ২ ৫ ৬ 

[৭.৭] বাল্যবববাহ 

বনদরাদধর লদক্ষয 

জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

[৭.৮] সন্ত্রাস ও জবিবাে 

েিদন জনসদিতনতামূলক 

সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ১ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর 

হার 

 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

[৭.৯] নারী ও বশশু পািার  

জরাদধ জনসদিতনতামূলক 

সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর 

হার 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

               

  [৭.১০] জিারািালান আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রবতদরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর 

হার 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

[৭.১১] জর্ৌন হয়রাবন,  জাল 

জনাট ও হুবে ব্যবসা বনয়ন্ত্রদণ 

এবাং প্রবতদরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ৪ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

[৭.১২] অবফদস ববদুযৎ ও 

জ্বালানীর সদিতনমূলক 

ব্যবহার  

আদয়াবজত সভা  ১  ১২ ১২  ১২  ১১ ১০ ৯  - ১২ ১২  

[৮]ক্রীড়া, 

সাংস্কৃবত ও 

নারী উন্নয়ন 

ত্বরাবন্বতকরণ 

০৪ 

[৮.১] জজলা ক্রীড়া সাংস্হার 

বনয়বিত কবিটি গঠন 

কবিটি গঠিত তাবরখ ০.৫ ৮/৯/১৬ ৮/৯/১৬  - - - - - - - 

[৮.২] ক্রীড়া সাংস্হার 

আওতাধীন প্রবতটি ক্রীড়া 

প্রবতদর্াবগতার আদয়াজন 

আদয়াবজত 

ক্রীড়া 

প্রবতদর্াবগতা 

সাংখ্যা ০.৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ - - ১০ ১২ ১৩ 

[৮.৩] ক্রীড়াববেদের জন্য 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত 

জখদলায়াড় 

সাংখ্যা ০.৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ৮০ ৮৫ 

[৮.৪] বশল্পকলা 

একাদিবির বনয়বিত 

কবিটি গঠন  

কবিটি গঠিত সাংখ্যা ০.৫ ৩০/৯/১৪ ৩০/৯/১৬  ০১ - - - ০১ ০০ ০০ 

[৮.৫] সাাংস্কৃবতক 

প্রবতদর্াবগতার আদয়াজন 

আদয়াবজত 

প্রবতদর্াবগতা 

সাংখ্যা ০.৫ ১০ ১০ ১০ ০৯ - - ০৮ ১০ ১১ 

[৮.৬] সাংস্কৃবত জক্ষদত্র  

বববভন্ন প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়াবজত 

প্রবশক্ষণ 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৫ ০৫ - - - - ০৬ ০৭ 

[৮.৭] জজলা নারী ও বশশু 

বনর্ িাতন প্রবতদরাধ কবিটির 

আদয়াবজত সভা সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপন  

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অবত 

উত্তি 
উত্তি 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সভা আদয়াজন 

[৮.৮] জজলা নারী ও বশশু 

বনর্ িাতন কবিটির সভার 

বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 
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আববশ্যক জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ 

জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of PI) 

লক্ষযিাত্রার িান ২০১৯-২০২০  

(Target Valne-2018-19) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অবত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

িলবত িান 

(sair) 

িলবত 

িাদনর বনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                                                                                         আববশ্যক জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ 

 

[১] েক্ষতার সদি 

বাবষ িক 

কি িসম্পােন চুবি 

বাস্তবায়ন 

 

 

 

৩ 

২০১৯-২০২০ অথ ি বছদরর খসড়া বাবষ িক 

কি িসম্পােন চুবি োবখল  

বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে খসড়া 

বাবষ িক কি িসম্পােন চুবি োবখলকৃত 
তাবরখ ১ 

০৮ আগস্ট 

২০১৯ 

২০ আগস্ট 

২০১৯ 

২৫ আগস্ট 

২০১৯ 

৩০আগস্ট 

২০১৯ 

৩০জসদেম্বর 

২০১৯  

২০১৯-২০২০ অথ ি বছদরর বাবষ িক কি িসম্পােন চুবি 

বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ 
ৈত্রিাবসক প্রবতদবেন োবখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

২০১৯-২০২০ অথ ি বছদরর বাবষ িক কি িসম্পােন  

চূবির অধ িবাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতদবেন োবখল  

বনধ িাবরত তাবরদখ অধ িবাবষ িক মূল্যায়ন 

প্রবতদবেন োবখলকৃত 
তাবরখ ১ ১৫ জানু ২০ ১৬ জানু ২০ ১৭ জানু ২০ ১৮ জানু ২০ ১৯ জানু ২০  

 

[২] েক্ষতা ও 

ৈনবতকতার 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

সরকাবর কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রাি  

প্রবশক্ষণসহ বববভন্ন ববষদয় কি িকতিা/কি িিারীদের 

জন্য প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষদণর সিয় জন/ ন্টা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছদরর শুদ্ধািার 

বাস্তবায়ন কি িপবরকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন 

পবরবীক্ষণ কাঠাদিা প্রণীত ও োবখলকৃত  

তাবরখ ১ 
২৫ আগস্ট 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট 

২০১৯ 

৭ জসদেম্বর 

২০১৯ 

১৫ জসদেম্বর 

২০১৯ 

৩০ জসদেম্বর 

২০১৯  

বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে ৈত্রিাবসক 

পবরবীক্ষণ প্রবতদবেন োবখলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১  

[৩] তথ্য অবধকার 

ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

 

১ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ 
প্রবত িাদসর 

১ি সপ্তাহ 

প্রবত িাদসর 

২য় সপ্তাহ 

প্রবত িাদসর 

৩য় সপ্তাহ 

প্রবত িাদসর 

৪থ ি সপ্তাহ 
- 

 

 

 

 

[৪] কার্ িপদ্ধবত ও 

জসবার িাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

৪ 

বপ আর এল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংবিষ্ট কি িিারীর বপ 

আর এল ছুটি নগোয়ন ও জপনশন িঞ্জুবরপত্র যুগপত 

জাবর বনবিতকরণ 

বপ আর এল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংবিষ্ট 

কি িিারীর বপ আর এল ছুটি নগোয়ন ও 

জপনশন িঞ্জুবরপত্র যুগপত জাবর 

বনবিতকৃত 

 

% 
১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৭০% 

জসবা প্রবক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ িক্রি বাস্তবায়ন 

কিপদক্ষ একটি অনলাইন জসবা িালুকৃত তাবরখ        ১ ৩১ বিদস ১৮ ৩১ জানু ১৯ ২৮ জফব্রু ১৯ ৩১ িাি ি ১৯ ৩১ এবপ্রল ২০১৯   

কিপদক্ষ একটি জসবা প্রবক্রয়া সহজীকৃত তাবরখ ১ ৩১ বিদস ১৮ ৩১ জানু ১৯ 
২৮ জফব্রুয়াবর 

২০১৯ 

৩১ িাি ি 

২০১৯ 
৩১ এবপ্রল ২০১৯   

অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বনষ্পবত্তকৃত অবভদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫%  

৬০  ন্টা প্রবশক্ষদণর িদে অন্যযন ২০  ন্টা সরকাবর কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রাি প্রবশক্ষণ অিভু িি থাকদব 
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জকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

(Weight of PI) 

লক্ষযিাত্রার িান ২০১৮-২০১৯ 

(Target Valne-2018-19) 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অবত উত্তি 

(Very 

Good) 

 

উত্তি 

(Good) 

 

িলবত িান 

(sair) 

িলবত 

িাদনর বনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আববশ্যক জকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ 

[৫] কি ি পবরদবশ 

উন্নয়ন 
৩ 

অবফস ভবন ও আবিনা পবরছন্ন রাখা 
বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে অবফস ভবন 

ও আবিনা পবরছন্ন  
তাবরখ 

 

১ ৩১ বিদসম্বর 

২০১৯ 

৩১ জানুয়াবর 

২০২০ 

২৮ জফব্রুয়াবর 

২০২০ 

৩১িাি ি  

২০২০ 
১৫ এবপ্রল ২০২০    

জসবা প্রতযাশী ও েশ িনাথীদের জন্য টয়দলটসহ 

অদপক্ষাগার এর ব্যবস্থা করা 

বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে জসবা 

প্রতযাশী ও েশ িনাথীদের জন্য টয়দলটসহ 

অদপক্ষাগার িালুকৃত 

 

তাবরখ 

 

১ ৩১ বিদসম্বর 

২০১৯ 

৩১ জানুয়াবর 

২০২০ 

২৮ জফব্রুয়াবর 

২০২০ 

৩১িাি ি  

২০২০ 
১৫ এবপ্রল ২০২০   

জসবার িান সম্পদকি জসবাগ্রহীতাদের িতািত 

পবরবীক্ষদণর ব্যবস্থা িালু করা 

বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে জসবার িান 

সম্পদকি জসবাগ্রহীতাদের িতািত 

পবরবীক্ষদণর ব্যবস্থা িালুকৃত 

 

তাবরখ 

 

১ ৩১ বিদসম্বর 

২০১৯ 

৩১ জানুয়াবর 

২০২০ 

২৮ জফব্রুয়াবর 

২০২০ 

৩১িাি ি  

২০২০ 
১৫ এবপ্রল ২০২০   

[৬] আবথ িক 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

 

১ 

 

অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্ত কার্ িক্রদির উন্নয়ন 

 

বছদর বনষ্পবত্তকৃত অবিট আপবত্তর 

শতকরা হার 

 

% 

 

১ 

 

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 
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আবি, জজলা প্রশাসক,গাইবান্ধা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রাংপুর ববভাদগর ববভাগীয় কবিশনার এর বনকট 

অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট থাকব। 

 

আবি,ববভাগীয় কবিশনার, রাংপুর ববভাগ জজলা প্রশাসক, গাইবান্ধা এর বনকট অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াবগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষবরত: 

 

 

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

জজলা প্রশাসক      তাবরখ 

  গাইবান্ধা  

 

 

 

 

 

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

ববভাগীয় কবিশনার                          তাবরখ 

 রাংপুর ববভাগ,রাংপুর  
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 সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রবিক নাং শব্দ সাংদক্ষপ বববরণ 

১ সায়রাত িহাল  জলিহাল, বালুিহাল, পাথরিহাল, লবণিহাল, বিাংবড়িহাল ইতযাবে  

২ উবনঅ  উপদজলা বনব িাহী অবফসার  

৩ ভূসদবা ভূবি সাংস্কার জবাি ি  

৪ এবসল্যাড  এবসস্টযান্ট কবিশনার ল্যাড  

৫ আরবিবস জরবভবনউ জিপুটি কাদলির  

৬ এলএও  ল্যাড অযাকুইবজশান অবফসার 

৭ এসএ  জস্টট অযাকুইবজশান 

৮ ইউএলএও ইউবনয়ন ল্যাড এবসদস্টন্ট অবফসার  

৯ ইউ এসএলএও ইউবনয়ন ল্যাড সাব-এবসদস্টন্ট অবফসার 

১০ এন বি বস জনজারত জিপুটি কাদলির 

১১ অ.দজ.প্র. অবতবরি জজলা প্রশাসক  

১২ বি আর আর ও জজলা ত্রান ও পুনব িাসন কি িকতিা 

১৩ NESS National Electronic Service System 

১৪ e-silling Electronic siling 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পবরিাপ পদ্ধবত এর বববরণ 

ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

1.  [১.১] জজলা উন্নয়ন সিন্বয় কবিটির 

সভা অনুষ্ঠান 

অনুবষ্ঠত সভা জজলার বববভন্ন েপ্তদরর উন্নয়ন কার্ িক্রি পর্ িাদলািনা ও 

সিন্বয়করণ 

সাধারণ শাখা কার্ িবববরণী র্ািাই িাবসক প্রবতদবেন ও 

কার্ িবববরণী 

 

2.  [১.২] জজলা উন্নয়ন সিন্বয় কবিটির 

সভার বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

পরবতী িাবসক সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির 

বাস্তবায়ন পর্ িাদলািনকরণ 

সাধারণ শাখা কার্ িবববরণী পর্ িাদলািনা 

অগ্রগবতর হার র্ািাই 

িাবসক প্রবতদবেন ও 

কার্ িবববরণী 

 

3.  [১.৩] বববভন্ন উন্নয়নমূলক কার্ িক্রি 

পবরেশ িন 

পবরেশ িনকৃত 

প্রকল্প 

জজলার বববভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সদরজবিদন পবরেশ িন কদর 

গুনগত িান বনবিতকরণ 

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

র্ািাই 

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

4.  [১.৪] এনবজও কার্ িক্রি সিন্বয় 

ববষয়ক সভা  

সভা অনুবষ্ঠত জজলার কি িরত এনবজওসমূদহর কার্ িক্রি পর্ িাদলািনা, 

পবরববীক্ষণ ও সিন্বয়করণ 

এনবজও শাখা কার্ িবববরণী র্ািাই িাবসক প্রবতদবেন ও 

কার্ িবববরণী 

 

5.  [১.৫] এনবজও কার্ িক্রি সিন্বয় 

ববষয়ক সভার বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

পরবতী িাবসক সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির 

বাস্তবায়ন পর্ িাদলািনকরণ 

এনবজও শাখা কার্ িবববরণী পর্ িাদলািনা িাবসক প্রবতদবেন  

6.  [১.৬] এনবজওদের অনুকূদল 

ছাড়কৃত অদথ ির পবরবীক্ষণ 

পবরবীক্ষণকৃত 

এনবজও 

এনবজওদের অনুকূদল এনবজও ববষয়ক ব্যযদরা কর্তিক 

ছাড়কৃত অথ ি গৃহীত কার্ িক্রিদর সাদথ র্ািাইকরণ 

এনবজও শাখা এনবজও ববষয়ক ব্যযদরার 

ছাড়পত্র ও পবরেশ িন 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা 

এনবজও ববষয়ক 

ব্যযদরার ছাড়পত্র ও 

পবরেশ িন প্রবতদবেন 

 

7.  [১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রি 

পবরেশ িন/েশ িন; 

 

পবরেশ িন/েশ িন বববভন্ন এনবজও এবাং সরকারী সাংস্থা কর্তিক পবরিাবলত 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রি সরজবিদন র্ািাইকরণ এবাং 

উপকারদভাগীদের সাদথ িতবববনিয়   

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

র্ািাই 

পবরেশ িন/েশ িন 

প্রবতদবেন 

 

8.  [২.১] বববসএস (প্রশাসন) কযািাদরর 

বশক্ষানববশ কি িকতিাদের ইনসাবভ িস 

প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত 

বববসএস (প্রশাসন) কযািাদরর বশক্ষানববশ কি িকতিাদের 

ইনসাবভ িস প্রবশক্ষদণর জন্য একটি প্রবশক্ষণ কযাদলোর 

প্রণয়ন এবাং তা র্থার্থভাদব অনুসরণপূব িক প্রবশক্ষণ 

বনবিতকরণ এবাং প্রেত্ত প্রবশক্ষদণর বনয়বিত বফিব্যাক 

গ্রহণ  

সাংস্থাপন শাখা প্রবশক্ষণ কযাদলোর ও 

প্রবশক্ষণ প্রবতদবেন 

র্ািাই 

প্রবশক্ষণ কযাদলোর 

ও প্রবতদবেন 

 

9.  [২.২] িবন্ত্রপবরষে ববভাগ প্রেত্ত 

প্রবশক্ষণ কি িসূবি অনুর্ায়ী নববনযুি 

কযািার কি িকতিাদের সনেপত্র প্রোন 

করা হদয়দছ বকনা 

 

প্রবশক্ষণ প্রেত্ত ও 

সাটি িবফদকট 

ববতরণকৃত 

প্রবশক্ষণ সিাপনাদি সাটি িবফদকট ববতরণকরণ সাংস্থাপন শাখা ববতরণ অনুষ্ঠাদনর 

বস্থরবিত্র ও ব্যানার 

ববতরণ অনুষ্ঠাদনর 

বস্থরবিত্র ও ব্যানার 
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

10.  [২.৩] জজলা প্রশাসদন কি িরত 

কি িিারীদের জন্য প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ প্রেত্ত জজলা প্রশাসদন কি িরত কি িিারীদের জন্য বববভন্ন ববষদয় 

একটি প্রবশক্ষণ কযাদলোর প্রনয়ন এবাং তোনুসাদর প্রদতযক 

কি িিারীর জন্য ৬০ জন  ণ্টা প্রবশক্ষণ বনবিতকরণ 

সাংস্থাপন শাখা ও 

জরবভবনউ 

মুবন্সখানা শাখা 

হাবজরা খাতা, িাস্টার 

জরাল ও প্রবশক্ষণ 

প্রবতদবেন র্ািাই 

প্রবশক্ষণ কযাদলোর 

ও প্রবশক্ষণ প্রবতদবেন  

 

11.  [২.৪] জজলা প্রশাসদন কি িরত 

কি িকতিা- কি িিারীদের আইবসটি 

ব্যবহার বনবিত করা 

আইবসটি 

ব্যবহারকারী 

সকল কাদজ কি িরত কি িকতিা- কি িিারীর আইবসটি ব্যবহার  

বনবিতকরদণ এ সাংক্রাি প্রবশক্ষণ প্রোন এবাং ম্যানুয়াল 

পদ্ধবতদত কার্ ি বনষ্পবত্তদত বনরুৎসাবহতকরণ  

আইবসটি শাখা ই-নবথ এ বরদপাট ি র্ািাই ই-নবথ এ ৈেনবদন 

কার্ িক্রি 

 

12.  [২.৫] সাবকিট হাউজ ব্যবস্হাপনা িানসম্মত 

পবরদবশ  

বভবভআইবপ ও বভআইবপদের বনরাপত্তাসহ িানসম্মত 

পবরদবশ বনবিতকরণ 

জনজারত শাখা বাবষ িক প্রবতদবেন, 

সাংবিষ্ট জরবজস্টাদর 

র্ািাই 

সাংবিষ্ট জরবজস্টাদর 

বভবভআইবপ ও 

বভআইবপদের প্রেত্ত 

িতািত 

 

13.  [২.৬] বভবভআইবপগদণর জন্য সভার 

আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা বভবভআইবপগদণর সরকাবর সফরসূবি পাবার সাদথ সাদথ  

তাদের বনরাপত্তা ও িানসম্মত পবরবদবশ বনবিতকরদণ 

সাংবিষ্ট সকল কর্তিপক্ষদক বনদয় সভা অনুষ্ঠানকরণ 

জনজারত শাখা কার্ িবববরণী র্ািাই সভার জনাটিশ  

14.  [২.৭] সাবকিট হাউজ পবরস্কার 

পবরচ্ছন্ন রাখা  

মূল্য তাবলকা 

অনুসৃত 

সাবকিট হাউদস রবক্ষত মূল্য তাবলকা জিাতাদবক 

সরবরাহকৃত খাবাদরর মূল্য গ্রহণ 

জনজারত শাখা মূল্য পবরদশাধ 

জরবজস্টার র্ািাই 

মূল্য পবরদশাধ 

জরবজস্টার 

 

আবাসন  

ব্যবস্হাপনা ও 

খাদদ্যর গুনগত 

িান বনবিতকৃত 

উন্নত আবাসন ব্যবস্থা এবাং িানসম্মত খাবার সরবরাহ 

বনবিতকরণ 

জনজারত শাখা জরবজস্টার র্ািাই সাংবিষ্ট জরবজস্টাদর 

বভবভআইবপ/ 

বভআইবপর িিব্য 

 

15.  [৩.১] ত্রাণ ও পুনব িাসন এবাং দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হাপনা সম্পবকিত সভা অনুষ্ঠান 

অনুবষ্ঠত সভা  জজলায় সাং ঠিত দুদর্ িাগ/সম্ভাব্য দুদর্ িাগ সম্পদকি প্রস্তুবত, 

উদ্ধার ও ত্রাণ কার্ িক্রি পবরিালনা এবাং গৃহীত বববভন্ন 

কার্ িক্রদির সিন্বয় সাধন  

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

জনাটিশ ও কার্ িবববরণী 

র্ািাই 

িাবসক প্রবতদবেন ও 

কার্ িবববরণী 

 

16.  [৩.২] ত্রাণ ও পুনব িাসন এবাং দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হাপনা সম্পবকিত সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

কার্ িবববরণী 

পর্ িাদলািনা,গৃহীত/ 

বাস্তবাবয়ত কার্ িক্রি 

বীক্ষণ 

িাবসক প্রবতদবেন ও 

কার্ িবববরণী 

 

17.  [৩.৩] দুদর্ িাগ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষবণক পবরেশ িন/েশ িন 

পবরেশ িন/ 

েশ িনকৃত 

দুদর্ িাগ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষবণক গিন কদর ক্ষবতগ্রস্থদের 

ক্ষয়ক্ষবত বনরূপণ ও প্রদয়াজনীয় ত্রাণ সহায়তা প্রোন 

 

 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

পবরেশ িন/েশ িন 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা 

পবরেশ িন/েশ িন 

প্রবতদবেন 
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

18.  [৩.৪] বজআর প্রোন প্রোনকৃত বজআর তাবলকাকৃত সুববধাদভাগীদের িদে বজআর সহায়তা 

ববতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন ও িাস্টার 

জরাল পর্ িাদলািনা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন 

 

19.  [৩.৫] বভবজএফ প্রোন প্রোনকৃত 

বভবজএফ 

তাবলকাকৃত সুববধাদভাগীদের িদে বনধ িাবরত পবরিাণ 

বভবজএফ সহায়তা ববতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন ও িাস্টার 

জরাল পর্ িাদলািনা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন 

 

20.  [৩.৬] জটস্ট বরবলফ প্রোন প্রোনকৃত বরবলফ তাবলকাকৃত ক্ষবতগ্রস্তদের িদে প্রদয়াজনীয় পবরিাণ জটস্ট 

বরবলফ সহায়তা ববতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন ও িাস্টার 

জরাল পর্ িাদলািনা 

ববতরণ সাংক্রাি 

প্রবতদবেন 

 

21.  [৩.৭] গ্রািীন অবকাঠাদিা বনি িাদনর 

জন্য কাববখা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজর িান ও পবরিাণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সিাবপ্ত প্রবতদবেন  

22.  [৩.৮] গ্রািীন অবকাঠাদিা বনি িাদনর 

জন্য কাববটা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজর িান ও পবরিাণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সিাবপ্ত প্রবতদবেন  

23.  [৩.৯] অবত েবরদ্রদের জন্য 

কি িসাংস্হান কি িসূবি 

বাস্তবাবয়ত প্রকল্প প্রকদল্প বনদয়াবজত শ্রবিক সাংখ্যা ও কাদজর পবরিাণ 

র্ািাইকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন 

শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সিাবপ্ত প্রবতদবেন  

24.  [৩.১০ ]বৃক্ষদরাপদনর জন্য জনগণদক 

উদু্বদ্ধকরণ জিলা আদয়াজন 

আদয়াবজত জিলা বৃক্ষদরাপদনর জন্য ৩বেন ব্যাবপ জিলা আদয়াজন, ববনামূদল্য 

িারা ববতরণ ও সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান আদয়াজন  

সাধারণ শাখা সভার কার্ িবববরণী ও 

অনুষ্ঠাদনর বস্থরবিত্র 

পর্ িাদলািনা 

সভার কার্ িবববরণী, 

বস্থরবিত্র 

 

25.  [৩.১১] জজলা পবরদবশ কবিটির সভা 

আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা জজলার পবরদবশ উন্নয়ন ও বৃক্ষদরাপন, পবরদবশ দূষণ 

জরাধকরণ সাংক্রাি আদলািনা ও বসদ্ধাি গ্রহণ 

সাধারণ শাখা কার্ িবববরণী র্ািাই সভার কার্ িবববরণী  

26.  [৩.১২] জজলা পবরদবশ কবিটির 

সভার বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত 

বসদ্ধাি 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনকরণ 

 

 

সাধারণ শাখা কার্ িবববরণী 

পর্ িাদলািনাকরণ 

সভার কার্ িবববরণী  

 



 

 

24 
 

ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

27.  [৪.১] মুবিদর্াদ্ধাদের সম্মানী ভাতা 

ববতরণ 

ভাতা ববতরণকৃত জজলার তাবলকাভুি মুবিদর্াদ্ধাদের অনুকূদল সরকার 

কর্তিক ছাড়কৃত সম্মানী ভাতা বনধ িাবরত সিদয়র িদে সবার 

বনকট ববতরণ বনবিতকরণ 

সাধারণ  শাখা ববতরণ প্রবতদবেন ও 

ব্যাাংক বহসাব 

পর্ িাদলািনা 

ববতরণ প্রবতদবেন  

28.  [৪.২] প্রবতবন্ধী ভাতা প্রোন কার্ িক্রি 

তোরবক 

 

ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রি 

তোরককৃত 

জজলার তাবলকাভুি প্রবতবন্ধীদের অনুকূদল সরকার কর্তিক 

ছাড়কৃত ভাতা বনধ িাবরত সিদয়র িদে সবার বনকট ববতরণ 

বনবিতকরণ 

সাধারণ শাখা ববতরণ প্রবতদবেন ও 

ব্যাাংক বহসাব 

পর্ িাদলািনা 

ববতরণ প্রবতদবেন  

29.  [৪.৩] ববধবা ভাতা ববতরণ কার্ িক্রি 

তোরবক 

 

ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রি 

তোরককৃত 

জজলার তাবলকাভুি সুববধাদভাগীদের অনুকূদল সরকার 

কর্তিক ছাড়কৃত ভাতা বনধ িাবরত সিদয়র িদে সবার বনকট 

ববতরণ বনবিতকরণ 

সাধারণ শাখা ববতরণ প্রবতদবেন ও 

ব্যাাংক বহসাব 

পর্ িাদলািনা 

ববতরণ প্রবতদবেন  

30.  [৪.৪] সািাবজক বনরাপত্তামূলক 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ 

 

 

পবরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

গৃহীত প্রকল্প সরজবিদন পবরেশ িন কদর গুনগত িান 

র্ািাইকরণ এবাং সুববধাদভাগীদের সাদথ িতবববনিয় 

সাধারণ শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন ও 

বাস্তবায়ন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা এবাং 

প্রদর্াজয জক্ষদত্র িাস্টার 

জরাল র্ািাই 

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

31.  [৪.৫] প্রবতবন্ধীদের বশক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা প্রোন 

সহায়তা প্রেত্ত জজলার তাবলকাভুি প্রবতবন্ধীদের অনুকূদল বশক্ষা ও 

অন্যান্য কল্যাণমূলক কাদজ সরকার কর্তিক প্রেত্ত সহায়তা 

উপযুিদের িাদঝ র্থা সিদয় ববতরণ বনবিতকরণ 

সাধারণ শাখা প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা প্রবতদবেন  

32.  [৫.১] উপদজলা ভূবি অবফস 

পবরেশ িন 

পবরেশ িনকৃত 

অবফস 

জজলার বববভন্ন উপদজলা ভূবি অবফদসর কার্ িক্রি সরজবিদন 

পরীক্ষা করা, বববভন্ন জরকি ি ও জরবজস্টার পরখ করা, ভূবি 

উন্নয়ন কর আোয় বনবিত করা এবাং কার্ িক্রি 

গবতশীলতার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন করা     

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

33.  [৫.২] ইউবনয়ন ভূবি অবফস 

পবরেশ িন 

পবরেশ িনকৃত  

অবফস 

জজলার বববভন্ন ইউবনয়ন ভূবি অবফদসর কার্ িক্রি সরজবিদন 

পরীক্ষা করা, বববভন্ন জরকি ি ও জরবজস্টার পরখ করা, ভূবি 

উন্নয়ন কর আোয় বনবিত করা এবাং কার্ িক্রি 

গবতশীলতার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন করা     

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

34.  [৫.৩] ভূবি জরকি ি হালনাগােকরণ হালনাগােকৃত 

খবতয়ান 

সহকারী কবিশনার (ভূবি) কর্তিক নািজারী িািলা 

অনুদিােদনর পর নতুন খবতয়ান সৃজন ও পূব িবতী খবতয়ান 

সাংদশাধনকরন 

এস এ শাখা িাবসক রাজস্ব সভার 

কার্ িবববরণী পর্ িাদলািনা 

িাবসক রাজস্ব সভার 

কার্ িবববরণী 
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

35.  [৫.৪] কৃবষ খাস জবি বদদাবস্ত প্রোন পুনব িাবসত 

পবরবার 

বনষ্কন্টক খাস জবি বিবিতকরণ এবাং উপযুি ভূবিহীন 

পবরবাদরর িদে নীবতিালা জিাতাদবক বদদাবস্ত প্রোন। 

এস, এ শাখা িাবসক রাজস্ব সভার 

কার্ িবববরণী পর্ িাদলািনা 

িাবসক রাজস্ব সভার 

কার্ িবববরণী 

 

36.  [৫.৫] ভূবি উন্নয়ন কদরর সঠিক োবী 

বনধ িারণ 

সঠিক োবী 

বনধ িাবরত  

বনধ িাবরত সিদয়র িদে বদকয়াসহ হালসদনর ভূবি উন্নয়ন 

কর সঠিকভাদব বনধ িারণকরণ ও র্ািাইয়াদি ববভাগীয় 

কবিশনাদরর কার্ িালদয় জপ্ররণ।  

এস,এ শাখা বরটাণ ি-৩ পর্ িাদলািনা বরটাণ ি-৩  

37.  [৫.৬] ভূবি উন্নয়ন কর আোয় 

তোরবক করা  

আোয়কৃত ভূবি 

উন্নয়ন কর 

বাবষ িক সমুেয় োবী আোদয়র লদক্ষয িাস বভবত্তক প্রদক্ষপণ 

বনধ িারণ করা ও তা অজিন বনবিত করা। সাংস্থার োবী 

আোদয়র জন্য সাংবিষ্ট সাংস্থার অনুকুদল োবী সম্ববলত পত্র 

জপ্ররণ করা এবাং তাবগে অব্যহত রাখা। 

এস, এ শাখা বরটাণ ি-৩ ও আোয় 

সাংক্রাি িাবসক 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা 

বরটাণ ি-৩ ও আোয় 

সাংক্রাি িাবসক 

প্রবতদবেন 

 

38.  [৫.৭] সায়রাত িহাল বদদাবস্ত প্রোন আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

বনধ িাবরত সিদয়র িদে সায়রাত িহালসমূহ কযাদলডারভুি 

করণ, পবত্রকায় ববজ্ঞবপ্ত প্রকাশ এবাং বদদাবস্ত প্রোন। 

এস, এ শাখা বদদাবস্ত সাংক্রাি 

প্রবতদবেন, সাংবিষ্ট 

জরবজস্টার ও ব্যাাংক 

বহসাব পর্ িাদলািনা 

বদদাবস্ত সাংক্রাি 

প্রবতদবেন 

 

39.  [৫.৮] রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত িািলা বনষ্পবত্তর 

হার 

িলিান রাজস্ব িািলা ববলম্ব পবরহারক্রদি দ্রুত 

বনষ্পবত্তকরণ। 

আর, এি শাখা িাবসক প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা  

িাবসক প্রবতদবেন  

40.  [৫.৯] ভূবি ববদরাধ ববষয়ক িািলার 

এসএফ ববজ্ঞ আোলদত জপ্ররণ 

জপ্ররদণর সিয় আোলত কর্তিক বনধ িাবরত সিদয়র িদে এস, এফ জপ্ররণ 

বনবিতকরণ। 

আর, এি শাখা িাবসক প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

িাবসক প্রবতদবেন  

41.  [৫.১০] জেওয়ানী িািলা বনষ্পবত্ত সরকাদরর 

ববপদক্ষ  িািলার 

একতরফা রায় 

 

অবগবতর সাদথ সাদথ আপীল োদয়র করণ। আর, এি শাখা ববজ্ঞ বজবপর প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

ববজ্ঞ বজবপর 

প্রবতদবেন 

 

42.  [৫.১১] জরন্ট সাটি িবফদকট িািলা 

বনষ্পবত্ত  

বনষ্পবত্তকৃত 

িািলা 

ববলম্ব পবরহারক্রদি দ্রুত বনষ্পবত্তকরণ সহ: কবিশনার 

(ভূবি) 

িাবসক রাজস্ব সভার 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা 

িাবসক রাজস্ব সভার 

প্রবতদবেন 

 

43.  [৫.১২] ১নাং খবতয়ানভুি সরকাবর 

সম্পবত্তর অববধ েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূবি অববধ েখদল থাকা সরকাবর সম্পবত্ত বববধ জিাতাদবক 

উদ্ধারক্রদি সরকাদরর েখদল আনয়ন করা। 

এস, এ শাখা িাবসক রাজস্ব সভার 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা 

িাবসক রাজস্ব সভার 

প্রবতদবেন 

 

44.  [৬.১] জিাবাইল জকাট ি পবরিালনা পবরিাবলত 

জিাবাইল জকাট ি 

জিাবাইল জকাট ি আইন ২০০৯ এর তফবসলভুি বববভন্ন 

আইদন বনয়বিত জিাবাইল জকাট ি পবরিালনাকরণ   

 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

িাবসক প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা, ই-জকাদট ির  

প্রবতবদবেন  

িাবসক প্রবতদবেন  
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

45.  [৬.২] সুষ্ঠভুাদব পাববলক পরীক্ষা 

পবরিালনা 

পাববলক 

পরীক্ষার 

প্রশ্নপদত্রর 

বনরাপত্তা 

বনবিতকৃত 

পাববলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রদয়াজনীয় স্কট সহকাদর বববজ 

জপ্রস হদত আনয়ন, জেজারী শাখায় সাংরক্ষণ এবাং উপযুি 

বনরাপত্তা সহকাদর উপদজলায় ও পরীক্ষা জকদে জপৌৌঁছাদনা 

বনবিতকরণ  

বশক্ষা শাখা,  

জজ এি শাখা ও 

জেজারী শাখা 

পাববলক পরীক্ষার 

বাবষ িক প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

পাববলক পরীক্ষার 

বাবষ িক প্রবতদবেন 

 

পবরিাবলত 

পাববলক পরীক্ষা 

সাংবিষ্ট পাববলক পরীক্ষার পূদব ি সুষু্ঠ, শাবিপূণ ি ও নকলমুি পবরদবদশ 

পরীক্ষা অনুষ্ঠাদনর জন্য সভা করা, প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক ম্যাবজদেট 

বনদয়াগ করা এবাং পুবলশ জফাস ি জিাতায়দনর ব্যবস্থা করা   

বশক্ষা শাখা,  

জজ এি শাখা ও 

জেজারী শাখা 

পাববলক পরীক্ষার 

বাবষ িক প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

পাববলক পরীক্ষার 

বাবষ িক প্রবতদবেন 

 

46.  [৬.৩] এবিবকউটিভ ম্যাবজদেদটর 

আোলত পবরেশ িন 

প্রিাপ অবজিত এবিবকউটিভ ম্যাবজদেদটর আোলদতর কার্ িক্রি এবাং নবথ 

ও সাংবিষ্ট জরবজস্টার পরীক্ষা করা, িািলা বনষ্পবত্তর হার 

বৃবদ্ধকদল্প বনদে িশনা প্রোন 

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

র্ািাই ও পর্ িাদলািনা 

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

47.  [৬.৪] জজলখানা পবরেশ িন প্রিাপ অবজিত জজলাখানার প্রশাসবনক কার্ িক্রি পরীক্ষা করা, বদীদের 

সাদথ সরাসবর কথা বদল আইনানুগ সহায়তা প্রোন, প্রেত্ত 

খাবাদরর গুণগত িান পরীক্ষা করা এবাং বদীদের প্রাপ্য 

সুদর্াগ সুববধা বনবিতকরদণ বনদে িশনা প্রোন   

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

র্ািাই  

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

48.  [৬.৫] থানা পবরেশ িন প্রিাপ অবজিত থানার সাবব িক কার্ িক্রি পর্ িদবক্ষণ, অোগার, িালখানা ও 

হাজতখানা সরজবিদন পবরেশ িন করা এবাং জগ্রফতাবর 

পদরায়ানা তাবিল বনবিতকরণ এবাং িািলার তেি 

কার্ িক্রি বনধ িাবরত সিদয়র িদে সম্পন্নকরদণর জন্য 

বনদে িশনা প্রোন   

জগাপনীয় শাখা পবরেশ িন প্রবতদবেন 

র্ািাই  

পবরেশ িন প্রবতদবেন  

49.  [৬.৬] জজলা আইন শৃঙ্খলা কবিটির 

সভা অনুষ্ঠান 

অনুবষ্ঠত সভা 

 

জজলার আইনশৃাংখলা সাংক্রাি সাবব িক অবস্থা পর্ িাদলািনা 

করা এবাং আইন শৃাংখলা স্বাভাববক করার লদক্ষয 

প্রদয়াজনীয় বসদ্ধাি গ্রহণ  

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

র্ািাই  

সভার কার্ িবববরণী  

50.  [৬.৭] িাঞ্চল্যকর ও জলািহষ িক  টনা  

অববহতকরণ 

 

৪  ণ্টার িদে 

জগািদর আনীত 

জজলায় সাংগঠিত িাঞ্চল্যকর ও জলািহষ িক  টনা তাৎক্ষবণকভাদব 

সরকাদরর সাংবিষ্ট কর্তিপদক্ষর জগািরীভূতকরণ এবাং অববলদম্ব 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা ও 

জগাপনীয় শাখা  

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা প্রবতদবেন  

২৪  ণ্টার িদে 

প্রবতদবেন 

জপশকৃত 

জজলায় সাংগঠিত িাঞ্চল্যকর ও জলািহষ িক  টনা সম্পদকি ২৪ 

 ন্টার িদে সরকাদরর সাংবিষ্ট কর্তিপদক্ষর বরাবদর প্রবতদবেন 

জপ্ররণ করা 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা ও 

জগাপনীয় শাখা 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা প্রবতদবেন  
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

51.  [৬.৮] বনব িাহী ম্যাবজদেটদের বনদয় 

সভা আহবান 

আহবানকৃত সভা বনয়বিত িাবসক সভায় বনব িাহী ম্যাবজদেটদের আোলদত 

পবরিাবলত িািলার কার্ িক্রি পর্ িাদলািনা এবাং পবরিাবলত 

জিাবাইল জকাট ি সাংক্রাি আদলািনা ও বসদ্ধাি গ্রহণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

র্ািাই  

সভার কার্ িবববরণী  

52.  [৬.৯] জজলা আইন শৃঙ্খলা কবিটির 

সভার বসদ্ধাি বাস্তবায়ন  

বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর হার 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািন করণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

পর্ িাদলািনাকরণ 

সভার কার্ িবববরণী  

53.  [৬.১০] পাবক্ষক জগাপনীয় প্রবতদবেন 

জপ্ররণ 

জপ্রবরত 

প্রবতদবেন  

জজলার সাবব িক পবরবস্থবত সম্পদকি বনধ িাবরত ছদক 

িবন্ত্রপবরষে ববভাদগ প্রবতিাদসর ১৬ তাবরখ ও পরবতী 

িাদসর ০১ তাবরদখ পাবক্ষক জগাপনীয় প্রবতদবেন জপ্ররণকরণ 

জগাপনীয় শাখা পাবক্ষক জগাপনীয় 

প্রবতদবেন পর্ িাদলািনা  

পাবক্ষক জগাপনীয় 

প্রবতদবেন 

 

54.  [৭.১] এবসদির অপব্যবহার জরাধ 

সাংক্রাি সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা এবসদির অপব্যবহার জরাধকদল্প করণীয় বনধ িারণ এবাং 

বসদ্ধাি বাস্তবায়ন পর্ িাদলািনা  

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

র্ািাই ও পর্ িাদলািনা 

সভার কার্ িবববরণী  

55.  [৭.২] এবসদির লাইদসন্স প্রোন ও 

নবায়ন 

এবসি 

ব্যবহারকারগণ 

লাইদসদন্সর 

আওতায় 

আনয়নকৃত 

সকল এবসি ব্যবহারকারীদক আববশ্যকভাদব লাইদসদন্সর 

আওতায় আনয়দনর পেদক্ষপ গ্রহণ  

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

লাইদসন্স প্রোন 

জরবজস্টার পর্ িাদলািনা 

লাইদসন্স প্রোন 

জরবজস্টার 

 

লাইদসন্স 

নবায়নকৃত 

লাইদসন্সগ্রহীতাদের লাইদসন্স বনয়বিত নবায়ন বনবিতকরণ জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

নবায়ন জরবজস্টার 

পর্ িাদলািনা 

নবায়ন জরবজস্টার  

56.  [৭.৩] িােকদ্রদব্যর অপব্যবহার 

বনয়ন্ত্রদণ জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াজন 

 

আদয়াবজত সভা িােকদ্রদব্যর কুফল সম্পদকি সদিতন করা, িােক ব্যবসার 

সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া এবাং িােকদসবী ও িােক 

ব্যবসায়ীদের সািাবজকভাদব বয়কটকরদণ জনসাধারণদক 

উদু্বদ্ধ করা  

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

57.  [৭.৪] নারী ও বশশু বনর্ িাতন জরাদধ 

জনসদিতনত ামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা নারী ও বশশু বনর্ িাতন সম্পদকি সদিতন করা, নারী ও বশশু 

বনর্ িাতদনর সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় 

আনদত জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া এবাং বনর্ িাবততদের 

আইবন সহায়তা জনবার জন্য পরািশ ি জেয়া 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

58.  [৭.৫] জর্ৌতুক বনদরাদধর লদক্ষয  

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা জর্ৌতুক প্রথার কুফল সম্পদকি জনগণদক সদিতন করা, এর 

সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া এবাং “জর্ৌতুক জেবনা এবাং 

জর্ৌতুক জনবনা” জবাদধ সব িসাধারণদক উদু্বদ্ধ করা  

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

59.  [৭.৬] বাল্যবববাহ জরাদধ 

কি িপবরকল্পনা প্রণয়ন 

কি িপবরকল্পনা 

প্রণীত 

বাল্যবববাহ জরাদধ জনসাধারণদক উদু্বদ্ধ করা, কদঠারভাদব এ 

সাংক্রাি আইন প্রদয়াগ করা এবাং উপদজলা বভবত্তক 

কি িপবরকল্পনা গ্রহণ করা 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

প্রণীত কি িপবরকল্পনা 

পর্ িাদলািনা 

প্রণীত কি িপবরকল্পনা   

60.  [৭.৭] বাল্যবববাহ বনদরাদধর লদক্ষয 

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা বাল্যবববাদহর কুফল সম্পদকি জনগণদক সদিতন করা এবাং 

বাল্যবববাহমুি সিাজ গঠদন সকদলর অাংশগ্রহণ বনবিত করা 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

61.  [৭.৮] সন্ত্রাস ও জবিবাে েিদন 

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা সন্ত্রাস ও জবিবাদের কুফল সম্পদকি জনগণদক সদিতন 

করা, সন্ত্রাস ও জবিবােমুি সিাজ গঠদন সকদলর 

অাংশগ্রহণ বনবিত করা এবাং সন্ত্রাসী ও জবিদের বিবিত 

কদর আইদনর আওতায় আনদত জনগদণর সহদর্াবগতা 

িাওয়া 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর হার 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনাকরণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সভার  প্রবতদবেন  

62.  [৭.৯] নারী ও বশশু পািার  জরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা নারী ও বশশু পািাদরর ভয়াবহতা সম্পদকি জনগণদক 

সদিতন করা এবাং  এর সাদথ যুি ব্যবিদের বিবিত কদর 

আইদনর আওতায় আনদত জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর হার 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনাকরণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সভার  প্রবতদবেন  

63.  [৭.১০] জিারািালান প্রবতদরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা জিারািালাদনর কুফল সম্পদকি জনগণদক সদিতন করা এবাং 

জিারািালানীদের বিবিত কদর আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র 

পর্ িাদলািনাকরণ 

ভ্রিণ বববরণী  

সভার বসদ্ধাি 

বাস্তবায়দনর হার 

 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনকরণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন 

পর্ িাদলািনা 

সভার  প্রবতদবেন  
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ক্রবিক 

নম্বর 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবরিাপ পদ্ধবত 

 

উপাত্তসূত্র সাধারণ 

িিব্য 

64.  [৭.১১] জর্ৌন হয়রাবন,  জাল জনাট ও 

হুবে ব্যবসা বনয়ন্ত্রদণ এবাং প্রবতদরাদধ 

জনসদিতনতামূলক সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা জর্ৌন হয়রাবন,  জাল জনাট ও হুবে ব্যবসা সম্পদকি জনগণদক 

সদিতন করা এবাং এর সাদথ যুিদের বিবিত কদর আইদনর 

আওতায় আনদত জনগদণর সহদর্াবগতা িাওয়া 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার  প্রবতদবেন ও 

বস্থরবিত্র পর্ িাদলািনা 

ভ্রিণ বববরণী  

 

65.  [৮.১]জজলা ক্রীড়া সাংস্হার বনয়বিত 

কবিটি গঠন 

কবিটি গঠিত জজলা ক্রীড়া সাংস্হার কবিটির জিয়াোদি বনধ িাবরত সিদয়র 

িদে পরবতী কবিটি গঠন বনবিতকরণ 

জজলা ক্রীড়া সাংস্থা িলবত কবিটির জিয়াে 

ও কবিটি গঠন সাংক্রাি 

নীবতিালা 

কবিটির প্রবতদবেন  

66.  [৮.২]ক্রীড়া সাংস্হার আওতাধীন 

প্রবতটি ক্রীড়া প্রবতদর্াবগতার 

আদয়াজন 

আদয়াবজত 

ক্রীড়াপ্রবতদর্াবগ

তা 

ক্রীড়া সাংস্হার আওতাধীন প্রবতটি ক্রীড়া অদয়াজদনর লদক্ষয 

বাবষ িক কযাদলডার প্রণয়ন এবাং জসিদত প্রবতটি ক্রীড়া 

অনুষ্ঠান অদয়াজন বনবিতকরণ  

জজলা ক্রীড়া সাংস্থা বাবষ িক কযাদলডার বাবষ িক কযাদলডার ও 

প্রবতদবেন  

 

67.  [৮.৩]ক্রীড়াববেদের জন্য প্রবশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত 

জখদলায়াড় 

ক্রীড়াববেদের েক্ষতা ও সক্ষিতা বৃবদ্ধর জন্য সরকাবর ও 

স্থানীয় উদদ্যাদগ বনয়বিত প্রবশক্ষণ আদয়াজন করা  

জজলা ক্রীড়া সাংস্থা হাবজরা খাতা ও 

প্রবশক্ষণ প্রবতদবেন 

র্ািাই 

প্রবশক্ষণ কযাদলডার 

ও প্রবশক্ষণ প্রবতদবেন  

 

68.  [৮.৪]বশল্পকলা একাদিবির বনয়বিত 

কবিটি গঠন 

কবিটি গঠিত বশল্পকলা একাদিবির কবিটির জিয়াোদি বনধ িাবরত সিদয়র 

িদে পরবতী কবিটি গঠন বনবিতকরণ 

জজলা বশল্পকলা 

একাদিবি 

িলবত কবিটির জিয়াে 

ও কবিটি গঠন সাংক্রাি 

নীবতিালা 

কবিটির প্রবতদবেন   

69.  [৮.৫] সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতার 

আদয়াজন 

আদয়াবজত 

প্রবতদর্াবগতা 

সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতার জন্য ঋতু বভবত্তক উৎসব 

কযাদলডার প্রণয়নকরণ এবাং তোনুসাদর বববভন্ন সাাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠান আদয়াজনকরণ 

জজলা বশল্পকলা 

একাদিবি 

ঋতুবভবত্তক উৎসব 

কযাদলডার,  প্রবতদবেন 

ও বস্থর বিত্র র্ািাই  

ঋতুবভবত্তক উৎসব 

কযাদলডার ও 

প্রবতদবেন   

 

70.  [৮.৬]সাংস্কৃবত জক্ষদত্র বববভন্ন প্রবশক্ষণ 

আদয়াজন 

আদয়াবজত 

প্রবশক্ষণ 

সাংস্কৃবতর বববভন্ন জেদি েক্ষতা বৃবদ্ধর জন্য সরকাবর ও 

স্থানীয় উদদ্যাদগ বনয়বিত প্রবশক্ষণ আদয়াজন করা 

জজলা বশল্পকলা 

একাদিবি 

প্রবশক্ষণ কযাদলডার   

71.  [৮.৭]জজলা নারী ও বশশু বনর্ িাতন 

প্রবতদরাধ কবিটির সভা আদয়াজন 

আদয়াবজত সভা জজলা নারী ও বশশু বনর্ িাতন প্রবতদরাদধ বববভন্ন কার্ িক্রি 

গ্রহণ এবাং এ সাংক্রাি িািলা দ্রুত বনষ্পবত্তকরদণ বনয়বিত 

সভা অনুষ্ঠানকরণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

র্ািাই 

সভার কার্ িবববরণী    

72.  [৮.৮]জজলা নারী ও বশশু বনর্ িাতন 

কবিটির সভার বসদ্ধাি বাস্তবায়ন 

বসদ্ধাি 

বাস্তবাবয়ত 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃহীত বসদ্ধাদির বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনাকরণ 

জুবিবশয়াল 

মুবন্সখানা শাখা 

সভার কার্ িবববরণী 

পর্ িাদলািনা  

সভার কার্ িবববরণী    
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সাংদর্াজনী ৩ : অন্য েপ্তর/সাংস্থার বনকট সুবনবে িষ্ট কি িসম্পােন িাবহোসমূহ 

প্রবতষ্ঠাদনর  

ধরণ 

প্রবতষ্ঠাদনর  

নাি 

সাংবিষ্ট 

কার্ িক্রি 

কি িসম্পােন সূিক উি প্রবতষ্ঠাদনর বনকট 

িাবহো/ প্রতযাশা 

িাবহো প্রতযাশার/ 

জর্ৌবিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

িাঠ প্রশাসন 

পুবলশ সুপাদরর 

কার্ িালয় 

আইন শৃঙ্খলা 

রক্ষা 

উন্নত আইন শৃঙ্খলা পবরবস্থবত পুবলবশ সহায়তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও 

জিাবাইল জকাট ি পবরিালনায় 

পুবলবশ সহায়তা অপবরহার্ ি 

পুবলবশ সহায়তা না পাওয়া জগদল 

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জিাবাইল 

জকাট ি পবরিালনা ব্যাহত হদব এবাং 

জনশৃঙ্খলা বববিত হদব। 

গণপূতি ববভাগ অবফস ভবন 

ও সাবকিট 

হাউস সাংস্কার 

এবাং 

রক্ষণাদবক্ষণ 

গুনগত িাদন উন্নীত অবফস ভবন ও সাবকিট 

হাউস এবাং কি িসহায়ক পবরদবশ 

অবফস ভবন ও সাবকিট 

হাউসদক সাংস্কার এবাং 

রক্ষণাদবক্ষদণ সহদর্াবগতা  

গণপূতি ববভাগ অবফস ভবন ও 

সাবকিট হাউসদক সাংস্কার এবাং 

রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত ববভাগ 

অবফস ভবন ও সাবকিট হাউসদক 

সাংস্কার এবাং রক্ষনাদবক্ষদণ 

সহদর্াবগতা পাওয়া জগদল অবফদসর 

কি িপবরদবশ বববিত হদব এবাং সাবকিট 

হাউদস বভবভআইবপ ও বভআইবপদের 

প্রতযাবশত িাদন জসবা ও আবতথ্য 

প্রোন করা সম্ভব হদবনা। 

সিাজদসবা 

অবধেপ্তর 

সািাবজক 

বনরাপত্তা 

কার্ িক্রি 

সম্পাবেত বববভন্ন সািাবজক বনরাপত্তা 

কার্ িক্রি  

সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী 

বাস্তবায়দন সহদর্াবগতা 

সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী 

বাস্তবায়দন সিাজদসবা 

অবধেপ্তদরর বববভন্ন উপকারদভাগী 

বনব িািন , তাবলকাকরণ এবাং 

তাদের অনুকূদল প্রতযাবশত জসবা 

প্রোদনর জন্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত। 

সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী 

বাস্তবায়দন সহদর্াবগতা না পাওয়া 

জগদল, সুববধাদভাগীরা সরকাবর 

জসবা ও সহায়তা হদত ববঞ্চত হদব। 

বববজবব জরুরী আইন 

শৃঙ্খলা রক্ষা 

এবাং 

জিারািালান 

বনদরাধ 

উন্নত জরুরী আইন শৃঙ্খলা পবরবস্থবত এবাং 

জিারািালান বনদরাধ 

বববজবব সহায়তা জরুরী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা 

এবাং জিারািালান বনদরাদধ 

বববজববর সহায়তা অপবরহার্ ি  

বববজববর সহায়তা না পাওয়া জগদল 

জরুরী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবাং 

জিারািালান বনদরাধ ব্যাহত হদব। 
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িন্ত্রণালয় 

 

দুদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ িন্ত্রণালয় 

সািাবজক 

বনরাপত্তা 

প্রোন 

কাববখা/কাববটা/টিআর/বজআর/বভবজএফ 

বরাদ্দ 

র্থাসিদয় 

কাববখা/কাববটা/টিআর/ 

বজআর/ বভবজএফ বরাদ্দ  

সুিারুরুদপ কার্ িক্রি সম্পন্ন 

করদত র্থাসিদয় বরাদ্দ 

প্রদয়াজন 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দুরূহ হদয় 

পড়দব। 

িবহলা ও বশশু 

ববষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

 সভা/ জসবিনার আদয়াবজত পর্ িাপ্ত বরাদ্দ প্রদয়াজন প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সভা/ 

জসবিনার আদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সভা/ জসবিনার 

আদয়াজন করা সম্ভব হদব না। 

যুব ও ক্রীড়া 

িন্ত্রণালয় 

ক্রীড়া 

প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াজন 

বববভন্ন ধরদণর ক্রীড়া প্রবতদর্াবগতা আদয়াবজত ক্রীড়া প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াজদন বরাদ্দ প্রদয়াজন 

ক্রীড়া প্রবতদর্াবগতা আদয়াজদন 

পর্ িাপ্ত বরাদ্দ প্রদয়াজন 

পর্ িাপ্ত বরাদ্দ প্রোন করা না হদল 

ক্রীড়া প্রবতদর্াবগতা আদয়াজন করা 

সম্ভব হদব না। 

বশল্প িন্ত্রণালয়  সাাংস্কৃবতক  

প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াজন 

বববভন্ন ধরদণর সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াবজত 

সাাংস্কৃবতক  প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াজদন বরাদ্দ প্রদয়াজন 

সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতা 

আদয়াজদন পর্ িাপ্ত বরাদ্দ 

প্রদয়াজন 

বরাদ্দ প্রোন করা না হদল 

সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতা আদয়াজন 

করা সম্ভব হদব না। 

 


