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জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধার ৩ বছররর কর্ মপররকল্পনা (২০১৮-২০২০)  
 
 

 

 

 

 

কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

1 2 3 4 ৫ ৬ ৭ 

১। মুক্তিযুদ্ধের চচতনা প্রক্ততষ্ঠা   

 ১.১ 

 

বঙ্গবন্ধুর আদর্ য ও মুক্তিযুদ্ধের চচতনা 

সমুন্নতকরণ  

(ক) ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন অক্তিিাবক সমাদ্ধবর্ 

আদ্ধয়াক্তিত 

 

সংখ্যা 

 

সমাদ্ধবর্-১২ 

 

সমাদ্ধবর্-৪ 

 

সমাদ্ধবর্-৪ 

 

সমাদ্ধবর্-৪ 

 

(খ) রচনা/ক্তচত্রাংকন প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতা আদ্ধয়াক্তিত সংখ্যা 

 
প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতা-১২ প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতা-৪ প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতা-৪ প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতা-৪ 

১.২ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃক্তত ক্তবিক্তিত স্থান সংরক্ষ্ণ স্থান সংরক্তক্ষ্ত/ সংস্কারকৃত 

সংখ্যা ১২ ৩ ৪ ৫ 

১.৩ র্হীদ মুক্তিদ্ধর্াোদ্ধদর নাদ্ধম সিদ্ধকর 

নামকরণ 

র্হীদ মুক্তিদ্ধর্াোদ্ধদর নাদ্ধম সিদ্ধকর 

নামকরণকৃত 
সংখ্যা ৩ ১ ১ ১ 

১.৪  ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন মুক্তিযুে কন যার স্থা ন  স্থাক্ত ত মুক্তিযুে কন যার  
সংখ্যা  ১০০  ২৫ ২৫ ১০০  

১.৫  চিলা/উ দ্ধিলা  র্ যায়সহ র্াধ্যরর্ক ও 

উচ্চরশক্ষা প্ররিষ্ঠারনর লাইদ্ধেক্তরদ্ধত মুক্তিযুে 

কন যার স্থা ন 

মুরিযুদ্ধ কন মার স্থারপি 

সংখ্যা ২৫ ৫ ১০ ১০ 

১.৬  সঠিক মা  ও রং এর িাতীয়  তাকা 

উদ্ধতালন এবং সকল রশক্ষা প্ররিষ্ঠারন 

িাতীয় সংিীত  ক্তরদ্ধবর্ন 

সঠিক মা  ও রং এর িাতীয়  তাকা 

উদ্ধতাক্তলত এবং িাতীয় সংিীত  ক্তরদ্ধবক্তর্ত 

র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ 

 

১০০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

২. সকল স্তদ্ধর ক্তর্ক্ষ্ার মান বৃক্তে  

২.1 ক্তর্ক্ষ্ার মান উন্নয়দ্ধনর লদ্ধক্ষ্য ইংদ্ধরক্তি, 

িক্তণত ও ক্তবজ্ঞান ক্তবষদ্ধয় ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধনর 

কাছাকাক্তছ এলাকার সরকাক্তর/ চবসরকাক্তর 

কম যরত/ অবসরপ্রাপ্ত কম যকতযা/ক্তবদ্যালদ্ধয়র 

প্রািন ক্তর্ক্ষ্ার্থীদ্ধদর মাধ্যদ্ধম  াঠদান 

অক্ততক্তরি  াঠদান 

 াঠদান ঘন্টা ৬০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

২.২ ক্তবজ্ঞানািার প্রক্ততষ্ঠা/কার্ যকরকরণ ক্তবজ্ঞানািার প্রক্ততক্তষ্ঠত/কার্ যকরকৃত 
সংখ্যা ১০০ ২০ ৪০ ৪০ 

২.৩ িক্তণত, ক্তবজ্ঞান ও ইংদ্ধরক্তি অক্তলক্তম্পয়াড 

আদ্ধয়ািন 

আদ্ধয়াক্তিত অক্তলক্তম্পয়াড  
সংখ্যা ১২ ৪ ৪ ৪ 

২.৪ প্রদ্ধতযক উ দ্ধিলায় একটি কদ্ধর ই-

লাইদ্ধেক্তর স্থা ন 

 

স্থারপি ই-লাইদ্ধেক্তর  

সংখ্যা ৭ ১ ৩ ৩ 

২.৫  ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন ক্তর্ক্ষ্ক/ ক্তর্ক্ষ্ার্থীর ই-

হাক্তিরা 

চালুকৃত ই-হাক্তিরা  
সংখ্যা ১০০ ২০ ৪০ ৪০ 

২.৬ প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ স্থান,  রীক্ষ্ার হদ্ধল 

ক্তসক্তসটিক্তি সংদ্ধর্াি প্রদান 

স্থাক্ত ত ক্তসক্তস টিক্তি  
সংখ্যা ৭ ১ ৩ ৩ 

২.৭  ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন চিষি ও ফলি বৃক্ষ্ 

চরা ন 

চরাক্ত ত ফলি ও চিষি বৃক্ষ্  
সংখ্যা ৩০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ 

২.৮ প্রাথরর্ক রবদ্যালয়সমূরহ শিভাগ রশশুর 

ভরিম রনরিিকরণ 

প্রাথরর্ক রবদ্যালরয় ভরিমর হার 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

২.৯ ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন ক্তবতকয ক্লাব প্রক্ততষ্ঠা প্রক্ততরষ্ঠি ক্তবতকয ক্লাব  
র্তকরা ১০০ ৩০ ৩৫ ৩৫ 

২.১০ ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন চমদ্ধয়দ্ধদর িয প থকর্থক 

ওয়ার্ কন যার 

প্রক্ততরষ্ঠি ওয়ার্ কন যার   

র্তকরা 
১০০ ২০ ৩০ ৫০ 

২.১১ প্রাথরর্ক রবদ্যালরয় রর্ড জড রর্ল চালুকরণ রর্ড জড রর্ল চালুকৃি  
সংখ্যা ১০০ ২০ ৩০ ৫০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

২.১২ আন্তঃকদ্ধলি ক্রীিা প্রক্ততদ্ধর্াক্তিতার 

আদ্ধয়ািন করা 

প্ররির ারগিা সম্পন্ন 
সংখ্যা 

৩ 

[বারষ মক ১টি] 
১ ১ ১ 

২.১৩ বড় র্াধ্যরর্ক/উচ্চক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন ক্তস্কল 

চডদ্ধডল দ্ধমন্ট ক্লাব প্রক্ততষ্ঠা 

প্ররিরষ্ঠি ক্তস্কল চডদ্ধডল দ্ধমন্ট ক্লাব  
সংখ্যা ৩০ ৫ ১০ ১৫ 

২.১৪ প্রদ্ধতযক উ দ্ধিলায় ন্যূনপরক্ষ ১টি রশক্ষা 

প্ররিষ্ঠানরক চসন্টার অব এক্তিদ্ধলন্স রহরসরব 

তিরর করা 

চসন্টার অব এক্তিদ্ধলজে রূপান্তররি 

সংখ্যা ৭ ২ ২ ৩ 

২.১৫ প্ররিূক উপরেলায় ১টি করর ক্তর্ক্ষ্া ট্রাস্ট 

(আক্তর্থ যকিাদ্ধব অস্বচ্ছল ক্তর্ক্ষ্ার্থীদ্ধদর িয প) 

প্ররিষ্ঠা করা 

প্ররিরষ্ঠি ক্তর্ক্ষ্া ট্রাস্ট  

সংখ্যা ৭ ২ ২ ৩ 

২.১৬ ক্তর্ক্ষ্ার্থীদ্ধদর িয প চহলর্থ কাড য চালুকরণ চহলর্থ কাড য চালুকৃি রবদ্যালয় 
সংখ্যা ১০০ ২০ ৩০ ৫০ 

২.১৭ প্রাথরর্ক /র্াধ্যরর্ক রবদ্যালরয় 

র্ারিরর্রডয়া সরঞ্জার্ারি (ল্যাপটপ, 

প্ররেক্টর, রিন) ংবং র্ারিরর্রডয়া 

কনরটন্ট রবিরণ 

(ক)রবিরণকৃি র্ারিরর্রডয়া সরঞ্জর্ারি  
সংখ্যা ২৫০ ৪০ ৭০ ১৪০ 

(খ)রবিরণকৃি র্ারিরর্রডয়া কনরটন্ট  
সংখ্যা ৫০০ ১০০ ২০০ ২০০ 

৩. সাক্তব যক উন্নয়দ্ধন ক্তডক্তিটাল প্রযুক্তির অক্তিকতর ব্যবহার:  

 

৩.১ ইউরনয়ন রডরেটাল জসন্টার (ইউরডরস)’র 

উরদ্যািারির প্ররশক্ষণ প্রিান ংবং 

লরেরিক সারপাট ম বৃরদ্ধকরণ (ট্যাব, 

ল্যাপটপ, জডস্কটপ) 

(ক) প্রিানকৃি প্ররশক্ষণ 
সংখ্যা ৫৬ ১৬ ১৬ ২৪ 

(খ) প্রিত্ত লরেরিক সারপাট ম 
সংখ্যা ১৫০ ৩০ ৫০ ৭০ 

৩.২ জেলা প্রশাসরকর কা মালরয়র শাখা ও 

অন্যান্য িপ্তরর ই-নরথ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃি ই-নরথ 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৩.৩ 

 

জেলা, উপরেলা ও ইউরনয়ন জপাট মারলর 

সকল রলংরক হালনাগাি িথ্য সংর ােরনর 

েন সকল ইউোররক প্ররশক্ষণ প্রিান 

(ক) হালনাগািকৃি িথ্য 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

(খ) প্রিানকৃি প্ররশক্ষণ 
শিকরা ১০০ ৩০ ৩০ ৪০ 



4 
 

কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

৩.৪ ই-চমাবাইল চকাট য বাস্তবায়ন চিারদারকরণ  ক্তরচাক্তলত ই-চমাবাইল চকাট য  
র্তকরা ১০০ ১০০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

৩.৫ চিলা ও উ দ্ধিলা  র্ যাদ্ধয়র কক্তমটিসমূদ্ধহর 

ই-ব্যবস্থা না  

ই-ব্যবস্থাপনাকৃি 
র্তকরা ১০০ ২০ 

 

৩০ 

 

৫০ 

৩.৬ সরকাক্তর দপ্তদ্ধর ক্তসক্তসটিক্তি সংদ্ধর্ািন সরকাক্তর দপ্তদ্ধর সংদ্ধর্াক্তিত ক্তসক্তসটিক্তি  
সংখ্যা ৫০ ১০ 

 

১৫ 
২৫ 

৩.৭ চিলা/উ দ্ধিলা  র্ যাদ্ধয়র অক্তফদ্ধস ক্ত  

ওয়াই-ফাই চিান স্থা ন 

ক্ত  ওয়াই-ফাই চিান স্থারপি 
সংখ্যা ২৫ ৫ ১০ ১০ 

৪. ভূক্তম চসবা সহিীকরণ 

৪.১ ইউরনয়ন ভূরর্ অরিস স্থাপন / জর্রার্ি / 

সংস্কার 

ইউরনয়ন ভূরর্ অরিস স্থাপন / জর্রার্ি / 

সংস্কারকৃি 
সংখ্যা ২৫ ৫ ৮ ১২ 

৪.২ জেলার ৬৩টি ইউরনয়ন ভূরর্ অরিস 

রডরেটাইরেশন (প্ররশক্ষণ ও করম্পউটার 

সরবরাহ) 

(ক) প্রিানকৃি প্ররশক্ষণ 
সংখ্যা ৬৩ ২০ ২০ ২৩ 

(ক)সরবরাহকৃি করম্পউটার  
সংখ্যা ৫০ ১০ ১৫ ২৫ 

৪.৩ জেলা প্রশাসরকর জরকড মরুরর্ ররক্ষি 

খরিয়ানসমূহ আকমাইরভ সংরক্ষণ করা  

আকমাইরভ সংররক্ষি খরিয়ান 
সংখ্যা ৬ লাখ ১ লাখ ২ লাখ ৩ লাখ 

৪.৪ আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রার্ প্রকরল্পর সংখ্যা বৃরদ্ধকরণ বাস্তবারয়ি আশ্রয়ণ/গুচ্ছগ্রার্ প্রকল্প বৃরদ্ধকৃি 
সংখ্যা ৩০ ৫ ১০ ১৫ 

৪.৫ খাস িক্তমর সকল চরক্তিস্টার সদ্ধরিক্তমন 

অবস্থার আদ্ধলাদ্ধক হালনািাদকরণ 

হালনািাদকৃত চরক্তিস্টার  
র্তকরা ১০০ ২০ ৩০ ৫০ 

৪.৬ সহকারী কক্তমর্নার (ভূক্তম) এর চরকড যরুম 

ততক্তর ও চরকড যরুদ্ধম চরকদ্ধড যর র্র্থার্র্থ 

সংরক্ষ্ণ 

চরকড যরুম ততক্তর ও চরকড য সংরক্তক্ষ্ত 

র্তকরা ১০০% ২৫ ৩০ ৪৫ 

৪.৭ সরকাক্তর স্বার্থ য সংক্তিষ্ট মামলার 

উ দ্ধিলাক্তিক্ততক তথ্য ক্তবচাক্তরক আদালত, 

ক্তনষ্পক্ততর  র্ যায়, অন্তবতীকালীন আদ্ধদর্ ও 

সরকাদ্ধরর স্বার্থ য রক্ষ্া এবং দ্রুত ক্তনষ্পক্ততর 

প্রণীি ক্তবদ্ধর্ষ কম যদ্ধকৌর্ল বাস্তবারয়ি 

র্তকরা ১০০% ৩০ ৩০ ৪০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

ক্তবদ্ধর্ষ উদ্ধদ্যাি গ্রহণ 

৪.৮ ভূক্তম চমলা আদ্ধয়ািন আদ্ধয়াক্তিত ভূক্তম চমলা 
সংখ্যা ৩ ১ ১ ১ 

৪.৯ ভূক্তম চসবা গ্রক্তহতাদ্ধদর সন্তুরি ও কারের 

িক্ষিার রভরত্তরি ভূক্তম সংক্তিষ্ট কম যকতযা/ 

কম যচারীদ্ধদর  মাক্তসক ও বাক্তষ যক প্রদ্ধণাদনা 

জেলা ভূরর্ পিক প্রিান 

[প্ররির্ারস ১টি ংবংবারষ মক ১টি] সংখ্যা ৩৯ ১৩ ১৩ ১৩ 

৫. আইন শৃঙ্খলা ও সুর্াসন 

৫.১ িক্তঙ্গবাদ ও র্ািকদ্রব্য রনমূ মল করল্প 

সদ্ধচতনতামূলক সিা/ সমাদ্ধবর্/ প্রচারণা 

কার্ যক্রম গ্রহণ 

আদ্ধয়াক্তিত সিা/সমাদ্ধবর্  

সংখ্যা 

সভা-৩৬ 

র ূারল-৩৬ 

রলিরলট রবিরণ 

১,৫০,০০০ 

সভা-১২ 

র ূালী-১২ 

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

সভা-১২ 

র ূালী-১২ 

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

সভা-১২ 

র ূালী-১২ 

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

৫.২ দুনীক্ততর ক্তবরুদ্ধে ক্তিদ্ধরা টলাদ্ধরন্স নীক্তত 

গ্রহণ  

গঠিি করর্টি 
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৫.৩ সন্ত্রাস, সাম্প্রদাক্তয়কতা, িক্তঙ্গবাদ ও 

মাদকক্তনমূ যল  

আদ্ধয়াক্তিত সিা/সমাদ্ধবর্ 

সংখ্যা 

সভা-৬  

র ূালী-৬  

রলিরলট রবিরণ-

২৫,০০০  

সভা-৯  

র ূালী-৯  

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

সভা-১২ 

র ূালী-১২ 

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

সভা-১২ 

র ূালী-১২ 

রলিরলট রবিরণ-

৫০,০০০ 

৫.৪ িনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা  রক্ষ্াকারী সংস্থা  গঠিি করর্টি 
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৫.৫ ক্তনরা দ সিদ্ধকর ক্তনশ্চয়তা  গঠিি করর্টি 
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

5.6 চিলার ক্রীিা ও সংস্কৃক্তত প্রক্ততষ্ঠানসমূহদ্ধক 

কার্ যকরকরণ 

কা মকরকৃি প্ররিষ্ঠান সংখ্যা 
সংখ্যা ৯ ৯ ৯ ৯ 

5.7 বাল্যক্তবদ্ধয় চরািকদ্ধে ক্তর্ক্ষ্া প্রক্ততষ্ঠাদ্ধন 

ক্তর্ক্ষ্ার্থীদ্ধদর ক্তদদ্ধয় কক্তমটি িঠন 

গঠিি করর্টি 
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

5.8 স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানরক সম্পৃি করর 

ক্তনরা দ সিক িঠদ্ধন কক্তমটি িঠন 

গঠিি করর্টি 
সংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

5.9  ক্রীিা, ক্তর্ে, সংস্কৃক্তত চক্ষ্দ্ধত্র চটদ্ধলন্ট হান্ট অনুরষ্ঠি চটদ্ধলন্ট হান্ট প্ররির ারগিা  
সংখ্যা ৩ ১ ১ ১ 

৬. দক্ষ্ ও চসবামুখী িনপ্রর্াসন  

৬.১ স্বপ্ররণারিি িথ্য প্রকাশ রনরি মরশকা 

অনু ায়ী িথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

প্রকারশি স্বপ্ররণারিি িথ্য 
সংখ্যা ২২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ 

৬.২ র্রিপররষি রবভাগ প্রণীি পররবরিমি 

িররর্রট রসটিরেনস চাট মার প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

পররবরিমি িররর্রট বাস্তবারয়ি রসটিরেনস 

চাট মার শিকরা ১০০ ৫০ ২৫ ২৫ 

৬.৩ অরভর াগ প্ররিকার ব্যবস্থা রনরি মরশকা 

অনু ায়ী অরভর াগ রনষ্পরত্তকরণ 

রনষ্পরত্তকৃি অরভর াগ 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৬.৪ ক্তর্শু, নারী, প্রবীণ, তৃিীয় রলঙ্গ ও ক্ষুদ্র ন-

চিাষ্ঠীর প্রাক্তন্তক িনদ্ধিাষ্ঠীজক সার্ারেক 

রনরাপত্তার আওিায় আনয়রনর লরক্ষূ 

ডাটারবে তিরর 

 

 

তিরীকৃি ডাটারবে  
র্তকরা ১০০% ১০০ ১০০ ১০০ 

৬.৫ কম যিীবী মাদ্ধয়দ্ধদর িয প চড চকয়ার চসন্টার 

চালু 

জেলা/উপরেলা প মারয় স্থারপি জড জকয়ার 

জসন্টার  
সংখ্যা ১ - - ১ 

৬.৬ জেলা/উপরেলা প মারয় ইনদ্ধডার চস্টক্তডয়াম 

ও ক্তিমদ্ধনক্তসয়াম ক্তনম যাণ 

ক্তনক্তম যত ইনদ্ধডারদ্ধস্টক্তডয়াম ও ক্তিমদ্ধনক্তসয়াম  
সংখ্যা ১ - - ১ 

৬.৭ চিলা ব্র্যাক্তডং ও রেআই পরের রনবন্ধন রেআই পে রনবরন্ধি 
সংখ্যা ১ ১ ১ ১ 

৭.মানব সম্পদ উন্নয়ন 

৭.১ প্রক্ততটি গ্রাদ্ধম আধুক্তনক নির সুক্তবিা 

সম্প্রসারণ  

গ্রাম ক্তিক্ততক চডটাদ্ধবস   
সংখ্যা  ১০০% ২৫  ৫০  ১০০ 

৭.২ তরুণ-যুবসমািদ্ধক দক্ষ্ িনর্ক্তিদ্ধত 

রু ান্তর ও কম যসংস্থাদ্ধনর ক্তনশ্চয়তা  

দক্ষ্ িনর্ক্তি ও কম যসংস্থান  
র্তকরা ১০০% ১০০ ১০০ ১০০ 

৭.৩ নারীর ক্ষ্মতায়ন, ক্তলঙ্গসমতা ও 

ক্তর্শুকল্যান  

নারী ও ক্তর্শুকল্যাণ  
র্তকরা ১০০% ১০০ ১০০ ১০০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

৭.৪ পুক্তষ্টসম্মত ও ক্তনরা দ খাদ্ধদ্যর ক্তনশ্চয়তা   পুক্তষ্ট ও খাদ্ধদ্যর ক্তনশ্চয়তা   
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৭.৫ দাক্তরদ্র ক্তনমূ যল  সংগ্রহীত চডটাদ্ধবস  
র্তকরা ১০০ ৫০  ৫০  ১০০ 

৭.৬ সকদ্ধলর িয প মানসম্মত স্বাস্থযদ্ধসবার 

ক্তনশ্চয়তা  

মানসম্মত স্বাস্থযদ্ধসবা  
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৭.৭ প্রবীণ, প্রক্ততবন্ধী ও অটিিম কল্যাণ  ক্তবদ্ধর্ষ সুক্তবিা প্রাপ্তদ্ধদর কল্যাণ  
র্তকরা ১০০ ৫০  ৫০  ১০০ 

৭.৮ সরকাক্তর কম যকতযা/কম যচাক্তর প্রদ্ধতযদ্ধকর 

িয প িাতীয় প্রক্তর্ক্ষ্ণ নীক্ততমালা অনুর্ায়ী 

বাক্তষ যক ন্যযনতম ৬০ ঘন্টা প্রক্তর্ক্ষ্ণ প্রদান 

 

প্রিানকৃি প্ররশক্ষণ  ঘণ্টা ১৮০ ৬০ ৬০ ৬০ 

৭.৯ জেলা প্রশাসরকর কা মালরয়র নবীন 

কর্ মকিমারির জ্ঞান চচ মায় উদ্বুদ্ধকরণ ংবং 

জ  জকারনা ংকটি রবষরয় প্ররি র্ারস 

উপস্থাপনা 

উপস্থারপি রবষয় 

সংখ্যা ৩৬ ১২ ১২ ১২ 

৭.১০ জেলার ক্তক্লক্তনক ও ডায়ািদ্ধনাক্তস্টক 

চসন্টারগুদ্ধলাজি ১০০% কর্প্লারয়ে 

রনরিিকরণ 

কর্প্লারয়েড রিরনক/ ডায়াগরনারিক স্থারপি 

সংখ্যা ৬ ১ ২ ৩ 

৭.১১ ইংরররেসহ জ  সকল জিরশ বাংলারিরশর 

নাগররকগণ চাকুররসূরত্র গর্ন কররন জস 

সকল জিরশর ভাষা রশখারনার েন্য চিলা 

সদদ্ধর কা মকর ল্যাংগুদ্ধয়ি ক্লাব প্রক্ততষ্ঠা 

প্ররিরষ্ঠি ল্যাংগুরয়ে িাব  

সংখ্যা ১ - - ১ 

৭.1

1 

েন চারহিা সম্পন্ন স্থারন র্ানসম্পন্ন 

 াবক্তলক টয়রলট স্থাপন 

স্থারপি পাবরলক টয়রলট  
সংখ্যা ১০ ২ ৩ ৫ 

7.1

2 

চালকদ্ধদর গাড়ী চালনার েন্য 

প্ররশক্ষণরকন্দ্র স্থাপন 

স্থারপি প্ররশক্ষণরকন্দ্র  
সংখ্যা ১ - - ১ 

7.1

3 

সামাক্তিক ক্তনরা তা কম যসূক্তচর 

উ কারদ্ধিািীদ্ধদর তাক্তলকা তিরর 

তিরীকৃি িারলকা 
র্তকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

7.1

4 

সার্ারেক জ াগার াগ র্াধ্যর্ ব্যবহার করর 

ক্তসটিদ্ধিন িান যাক্তলিম গ্রুপ গঠন ও কা মকর 

ব্যবহাকরণ 

গঠিি ক্তসটিদ্ধিন িান যাক্তলিম গ্রুপ  ংবং 

কা মকরকৃি সার্ারেক জ াগার াগ র্াধ্যর্  সংখ্যা ১ ১ ১ ১ 

7.1

5  

দুর মাগ করর্টির রনয়রর্ি করর্টি সভা, 

র্হড়া পররচালনা, রনরি মিকৃি র্ারন 

অবকাঠারর্া তিরর ইিূারির র্াধ্যরর্ 

দুর মাগ প্রস্তুরি গ্রহণ 

অনুরষ্ঠি সভা/র্হড়া 

সংখ্যা 
সভা-২৪ 

র্হড়া-৩ 

সভা-৮ 

র্হড়া-১ 

সভা-৮ 

র্হড়া-১ 

সভা-৮ 

র্হড়া-১ 

7.1

6 

র্ৎস্য অিয়াশ্রম প্ররিষ্ঠা প্ররিরষ্ঠি র্ৎস্য অিয়াশ্রম  
সংখ্যা ৩ ১ ১ ১ 

7.1

7  

পারখরির অভয়ারে প্ররিষ্ঠা প্ররিরষ্ঠি পারখরির অভয়ারে  
সংখ্যা ২ - ১ ১ 

৮. আথ ম-সার্ারেক উন্নয়ন 

৮.১ ক্তবদ্ধর্ষ অর্থ যননক্ততক অঞ্চল প্রক্ততষ্ঠা প্রক্ততরষ্ঠি অর্থ যননক্ততক অঞ্চল  
সংখ্যা ১ - - ১ 

৮.২ চমিা প্রদ্ধিক্টসমূদ্ধহর দ্রুত ও মানসম্মত 

বাস্তবায়ন   

িঠিত কক্তমটি  
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৮.৩ সরকাক্তর ও চবসরকাক্তর ক্তবক্তনদ্ধয়াি বৃক্তে  কক্তমটির সু াক্তরর্  
সংখ্যা ৫ ১ ২ ৩  

৮.৪ ক্তবদুযৎ ও জ্বালাক্তন ক্তনরা তার ক্তনশ্চয়তা  কক্তমটির সু াক্তরর্ 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৮.৫ কৃক্তষ-ব্যবস্থা র্াক্তন্তকরণ  র্াক্তন্তকরণ 
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

8.6 স্থানীয় সরকার র্ক্তির্ালীকরণ  িঠিত কক্তমটি  
শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

8.7 ংকটি বারড় ংকটি খার্ার প্রকরল্পর গ্রার্ 

উন্নয়ন সরর্রির সঞ্চয় ও ঋরণর রকরস্ত 

শিভাগ বাস্তবায়ন / আিায়  

বাস্তবারয়ি / আিায়কৃি সঞ্চয় ও ঋরণর রকরস্ত 

শিকরা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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কার্ যক্রমসমূহ 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

(Target) 

সময়সীমা 

(Time Frame) 

২০১৮-২০১৯  ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১  

8.8 ংকটি ংগররকালচার প্ররসরসং জোন স্থাপন স্থারপি ংগররকালচার প্ররসরসং জোন  
সংখ্যা ১ - - ১ 

8.9 জেলার চরাঞ্চরল ব্যাপকরভরত্তক গরু 

জর্াটািাোকরণ কর্ মসূরচ গ্রহণ  

গ্রহণকৃি কর্ মসূরচ 
শিকরা ১০০ ৩০ ৩০ ৪০ 

8.1

0  

এসএমই ক্তবকাজশ ঋণ/অবকাঠারর্াগি 

সুরবধা প্রিান ংবং বাোর সংর াগ 

স্থাপরনর েন্য ওয়ানিপ সুরবধা তিরর 

জেলা ওয়ানিপ জসন্টার স্থারপি 

সংখ্যা ১ - - ১ 

৯. ক্তবক্তবি 

 

৯.১ চিলা চিদ্ধিটিয়ার প্রকার্ প্রকারশি বারষ মক চিদ্ধিটিয়ার 
সংখ্যা ০৩ ১ ১ ১ 

৯.২ ক্তবক্তিন্ন চিলা/উ দ্ধিলার উতম চচ যা 

অনুসরণ 

অনুসৃি উত্তর্চচ মা  
সংখ্যা ১২ 

২ 
৪ ৬ 

৯.৩ প্ররিূক ধরর্ মর েন্য জেলা ও উপরেলা 

প মারয় সর্ারধস্থান (কবরস্থান/শ্মর্ান) 

স্থাপন 

স্থারপি সর্ারধস্থান 

সংখ্যা ১০ 

৩ 

৩ ৪ 

৯.৪ কম য  ক্তরকেনা বাস্তবায়দ্ধনর ক্তনক্তমত 

ইউএনও-সহ কাদ্ধলক্টদ্ধরদ্ধটর  কম যকতযাদ্ধদর 

দাক্তয়ত্ব প্রদান  

 

প্রদানকৃত দাক্তয়ত্ব  

সংখ্যা ৫০ 

১০ 

 

১০ 

 

৩০ 

 

 

 

 

( চমা: আবদুল মক্ততন ) 

চিলা প্রর্াসক 

িাইবান্ধা 


